
Leer en Verbonden 
 

Afdeling 1 
 
LEV 1:1 Luistert, o gij volk Mijner kerk, zegt de stem van Hem, Die omhoog woont, en Wiens ogen op alle 
mensen zijn gericht; ja, voorwaar zeg Ik:  Luistert, gij volk van verre; en gij, die op de eilanden der zee 
zijt, luistert te zamen.   
 
LEV 1:2 Want waarlijk is de stem des Heren tot alle mensen gericht en er is niemand, die zal ontkomen; 
en er is geen oog dat niet zal zien, noch een oor, dat niet zal horen, noch een hart, dat niet zal worden 
doordrongen.   
 
LEV 1:3 En de wederspannigen zullen door vele smarten worden gefolterd; want hun ongerechtigheden 
zullen van de daken worden verkondigd, en hun geheime daden zullen worden onthuld.   
 
LEV 1:4 En de waarschuwende stem zal tot alle mensen zijn gericht, bij monde van Mijn discipelen, die Ik 
in deze laatste dagen heb gekozen.   
 
LEV 1:5 En zij zullen uitgaan, en niemand zal hen tegenhouden, want Ik, de Here, heb hun geboden.   
 
LEV 1:6 Ziet, dit is Mijn gezag, en het gezag van Mijn dienstknechten en Mijn voorwoord tot het boek van 
Mijn geboden, die Ik hun heb gegeven om te uwen behoeve uit te geven, o gij inwoners der aarde.   
 
LEV 1:7 Daarom, vreest en beeft, o gij volk, want wat Ik, de Here, daarin heb besloten, zal in vervulling 
gaan.   
 
LEV 1:8 En voorwaar zeg Ik u, dat aan hen, die uitgaan en deze tijdingen aan de inwoners der aarde 
brengen, macht is gegeven om de ongelovigen en de wederspannigen zowel op aarde als in de hemel te 
verzegelen;  
 
LEV 1:9 Ja, waarlijk, hen te verzegelen tot de dag, wanneer de toorn Gods mateloos op de goddelozen 
zal worden uitgestort --  
 
LEV 1:10 Tot de dag, wanneer de Here zal komen om ieder mens te vergelden volgens zijn werken en 
om ieder mens te meten met de maat, waarmede hij zijn medemensen heeft gemeten.   
 
LEV 1:11 Daarom is de stem des Heren tot de einden der aarde gericht, opdat allen, die willen horen, 
mogen horen:   
 
LEV 1:12 Bereidt u voor, bereidt u voor op hetgeen zal komen, want de Here is nabij;  
 
LEV 1:13 En de toorn des Heren is ontstoken, en Zijn zwaard is in de hemel ontbloot, en het zal op de 
inwoners der aarde nedervallen.   
 
LEV 1:14 En de arm des Heren zal worden geopenbaard; en de dag komt, dat zij, die niet naar de stem 
des Heren willen luisteren, noch naar de stem Zijner dienstknechten, noch acht geven op de woorden der 
profeten en apostelen, van het volk zullen worden afgesneden;  
 
LEV 1:15 Want zij zijn van Mijn verordeningen afgedwaald en hebben Mijn eeuwig verbond verbroken;  
 
LEV 1:16 Zij zoeken de Here niet om Zijn gerechtigheid te vestigen, doch ieder mens bewandelt zijn 
eigen weg en handelt naar het beeld van zijn eigen god, wiens beeld naar de gelijkenis der wereld is, en 
dat in wezen een afgod is, die verouderd en in Babylon zal vergaan, dat grote Babylon, dat zal vallen.   
 
LEV 1:17 Omdat Ik, de Here, wist, welk een onheil er over de inwoners der aarde zou komen, riep Ik Mijn 
dienstknecht Joseph Smith Jr., en sprak tot hem van de hemel, en gaf hem geboden;  



 
LEV 1:18 En Ik gaf eveneens geboden aan anderen, dat zij deze dingen aan de wereld moesten 
bekendmaken; en dit alles, opdat zij mogen worden vervuld, hetgeen door de profeten is geschreven --  
 
LEV 1:19 De zwakke dingen der wereld zullen voortkomen en de machtige en sterke afbreken, opdat de 
mens niet bij zijn medemens te rade zou gaan, noch in de arm des vlezes vertrouwen --  
 
LEV 1:20 Maar opdat ieder mens in de naam van God, de Here, de Zaligmaker der wereld, zou mogen 
spreken;  
 
LEV 1:21 Eveneens, opdat geloof op de aarde zou mogen vermeerderen;  
 
LEV 1:22 Opdat Mijn eeuwig verbond zou mogen worden gevestigd;  
 
LEV 1:23 Opdat de volheid van Mijn evangelie door de zwakken en eenvoudigen zou mogen worden 
verkondigd tot de einden der wereld en voor koningen en regeerders.   
 
LEV 1:24 Ziet, Ik ben God en heb het gesproken; deze geboden zijn van Mij en werden aan Mijn 
dienstknechten in hun zwakheid gegeven, in hun eigen taal, opdat zij ze zouden mogen begrijpen.   
 
LEV 1:25 En in zoverre zij dwaalden, dat het zou mogen worden bekendgemaakt;  
 
LEV 1:26 En in zoverre zij wijsheid zochten, zij mochten worden onderricht;  
 
LEV 1:27 En in zoverre zij zondigden, zij mochten worden gekastijd, opdat zij zich zouden bekeren;  
 
LEV 1:28 En in zoverre zij ootmoedig waren, zij sterk mochten worden gemaakt, en van omhoog 
gezegend, en van tijd tot tijd kennis mochten ontvangen.   
 
LEV 1:29 Ja, en opdat mijn dienstknecht Joseph Smith Jr., nadat hij de kroniek van de Nephieten had 
ontvangen, door de genade Gods macht zou hebben om het Boek van Mormon door de macht Gods te 
vertalen.   
 
LEV 1:30 En eveneens, opdat zij, aan wie deze geboden werden gegeven, macht zouden mogen hebben 
om het fundament van deze kerk te leggen en haar uit het verborgene en uit duisternis te voorschijn te 
brengen, de enige ware en levende kerk op de ganse aardbodem, waarin Ik, de Here, welbehagen heb, 
tot de kerk als een geheel gesproken, en niet tot ieder lid afzonderlijk --  
 
LEV 1:31 Want Ik, de Here, kan niet met de geringste mate van toelating de zonde aanschouwen;  
 
LEV 1:32 Niettemin zal hij, die zich bekeert en de geboden des heren nakomt, vergiffenis ontvangen;  
 
LEV 1:33 En van hem, die zich niet bekeert, zal zelfs het licht dat hij heeft ontvangen, worden 
weggenomen; want Mijn Geest zal niet altijd met de mens twisten, zegt de Here der heirscharen.   
 
LEV 1:34 En verder, voorwaar zeg Ik tot u, o gij inwoners der aarde, dat Ik, de Here, gewillig ben deze 
dingen aan alle vlees bekend te maken;  
 
LEV 1:35 Want ik ben geen aannemer des persoons, en Ik wil, dat alle mensen zullen weten, dat de dag 
spoedig komt; de ure is nog niet, doch is nabij, wanneer vrede van de aarde zal worden weggenomen en 
de duivel macht zal hebben over zijn eigen gebied.   
 
LEV 1:36 En de Here zal eveneens macht hebben over Zijn heiligen; Hij zal in hun midden regeren en in 
gericht nederkomen op Idumea, of de wereld.   
 



LEV 1:37 Onderzoekt deze geboden, want ze zijn waar en betrouwbaar, en de profetieën en beloften, die 
erin zijn vervat, zullen alle worden vervuld.   
 
LEV 1:38 Hetgeen Ik, de Here, heb gesproken, dat heb Ik gesproken, en Ik verontschuldig Mijzelf niet; en 
ofschoon de hemelen en de aarde zullen vergaan, zal Mijn woord niet vergaan, doch zal ten volle worden 
vervuld, hetzij gesproken door Mijn eigen stem, of door de stem Mijner dienstknechten, dat is hetzelfde.   
 
LEV 1:39 Want merkt op en ziet, dat de Here is God, en de Geest geeft getuigenis, en het getuigenis is 
waarachtig, en de waarheid blijft voor eeuwig.  Amen.   
 

Afdeling 2 
 
LEV 2:1.  Zie, Ik zal door de profeet Elia het Priesterschap aan u openbaren, eer dat de grote en 
vreselijke dag des Heren zal komen.   
 
LEV 2:2 En hij zal de aan de vaderen gemaakte beloften in het hart der kinderen planten, en het hart der 
kinderen zal zich tot hun vaderen wenden.   
 
LEV 2:3 Indien het niet zo ware, zou de ganse aarde bij Zijn komst volslagen worden verwoest.   
 

Afdeling 3 
 
LEV 3:1 De werken, plannen en doeleinden van God kunnen niet worden verijdelt, noch kunnen ze 
mislukken.   
 
LEV 3:2 Want God wandelt niet op kromme paden, noch wendt Hij Zich ter rechter of ter linker zijde, noch 
wijkt Hij af van hetgeen Hij heeft gezegd; daarom zijn Zijn paden recht en is Zijn loopbaan een eeuwige 
cirkelgang.   
 
LEV 3:3 Gedenk, gedenk, dat het niet het werk van God is, dat wordt verijdelt, doch het werk van 
mensen;  
 
LEV 3:4 Want, ofschoon een mens vele openbaringen moge hebben en de kracht om vele machtige 
werken te doen, nochtans, indien hij in zijn eigen sterkte roemt, en de raadgevingen van God als niets 
acht en de inspraken van zijn eigen wil en vleselijke verlangens navolgt, moet hij vallen, en zal hij de 
wraak van een rechtvaardige God op zich laden.   
 
LEV 3:5 Zie, deze dingen zijn u toevertrouwd, maar hoe streng waren de aan u gegeven geboden; 
gedenk eveneens de beloften, die aan u werden gedaan, indien gij ze niet zoudt overtreden.   
 
LEV 3:6 En zie, hoe vele malen hebt gij de geboden en wetten van God overtreden en zijt gij voor de 
overtredingen van mensen gezwicht.   
 
LEV 3:7 Want zie, gij had de mens niet meer moeten vrezen dan God.  Alhoewel de mensen de 
raadgevingen van God als niets achten en Zijn woorden versmaden --  
 
LEV 3:8 Nochtans had gij getrouw moeten zijn, en Hij zou Zijn arm hebben uitgestrekt en u beschermd 
tegen alle vurige pijlen van de tegenstander en Hij zou in alle tijden van moeite met u zijn geweest.   
 
LEV 3:9 Zie, gij zijt Joseph, en gij werd gekozen om het werk des Heren te doen, maar indien gij niet 
voorzichtig zijt, zult gij wegens overtreding vallen.   
 
LEV 3:10 Doch gedenk, dat God barmhartig is; bekeer u daarom van hetgeen gij hebt gedaan, dat in 
tegenstrijd is met het gebod, dat Ik u heb gegeven; gij zijt nog steeds gekozen en wederom tot het werk 
geroepen;  
 



LEV 3:11 Tenzij gij zulks doet, zult gij aan uzelf worden overgelaten en gelijk andere mensen worden, en 
geen gave meer hebben.   
 
LEV 3:12 En toen gij datgene hebt afgegeven, voor welke vertaling God u inzicht en macht had gegeven, 
hebt gij hetgeen heilig is, in de handen van een zondig mens afgegeven,  
 
LEV 3:13 Die de raadgevingen van God als niets heeft geacht en de heiligste beloften, voor God gedaan, 
heeft verbroken, en die op zijn eigen oordeel heeft vertrouwd en in zijn eigen wijsheid geroemd.   
 
LEV 3:14 En dit is de reden, dat gij uw voorrechten voor enige tijd hebt verloren  
 
LEV 3:15 want gij hebt toegelaten, dat de raad van uw Leidsman sinds den beginne is vertreden.   
 
LEV 3:16 Nochtans zal Mijn werk voortgaan, want zoals de kennis van een Zaligmaker door het 
getuigenis der Joden tot de wereld is gekomen, zal de kennis van een Zaligmaker gelijkerwijs tot Mijn 
volk komen --  
 
LEV 3:17 En tot de Nephieten, de Jakobieten, de Jozefieten en de Zoramieten, door het getuigenis van 
hun vaderen --  
 
LEV 3:18 En dit getuigenis zal ter kennis van de Lamanieten, de Lemuëlieten en de Ismaëlieten komen, 
die wegens de ongerechtigheid hunner vaderen tot ongeloof vervielen, en aan wie de Here toestond, dat 
zij hun broederen, de Nephieten, uitroeiden wegens hun ongerechtigheden en hun gruwelen.   
 
LEV 3:19 En deze platen, die deze kronieken bevatten, zijn juist voor dit doel bewaard gebleven, opdat 
de beloften, die de Here aan zijn volk heeft gedaan, mochten worden vervuld;  
 
LEV 3:20 En opdat de Lamanieten tot de kennis van hun vaderen zouden mogen komen en de beloften 
des Heren weten en het Evangelie geloven, en op de verdiensten van Jezus Christus vertrouwen, en 
door geloof in Zijn naam worden verheerlijkt, en opdat zij door hun bekering zalig zouden mogen worden.  
Amen.   
 

Afdeling 4 
 
LEV 4:1 Nu, zie, een wonderbaar werk is op het punt onder de mensenkinderen voort te komen.   
 
LEV 4:2 Daarom, o gij, die u in de dienst van God begeeft, zie toe, dat gij Hem met geheel uw hart, 
macht, verstand en sterkte dient, opdat gij de laatste dagen onberispelijk voor God moogt staan.   
 
LEV 4:3 Daarom, indien gij verlangens hebt om God te dienen, zijt gij tot het werk geroepen;  
 
LEV 4:4 Want zie, het veld is alreeds wit om te oogsten, en zie, hij, die met al zijn macht zijn sikkel 
inslaat, legt iets terzijde, opdat hij niet omkome, doch zaligheid voor zijn ziel verwerve;  
 
LEV 4:5 En geloof, hoop, mensenmin en liefde, met het oog alleen op de ere Gods gericht, maken hem 
bevoegd voor het werk.   
 
LEV 4:6 Houdt steeds geloof, deugd, kennis, matigheid, geduld, broederlijke genegenheid, godsvrucht, 
mensenmin, ootmoed en ijver in gedachten.   
 
LEV 4:7 Bid, en gij zult ontvangen; klop, en u zal worden opengedaan.  Amen.   
 

Afdeling 5 
 



LEV 5:1 Zie, Ik zeg u, aangezien Mijn dienstknecht Martin Harris van Mij een getuigenis heeft verlangd, 
dat gij, Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr., de platen in bezit hebt, waarvan gij hebt verklaard en 
getuigenis gegeven, dat gij ze van Mij hebt ontvangen;  
 
LEV 5:2 Zie, dit zult gij tot hem zeggen -- Hij, Die tot u sprak, zeide tot u:  Ik, de Here, ben God en heb 
deze dingen aan u, Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr., gegeven en heb u geboden, dat gij als een 
getuige van deze dingen zoudt staan;  
 
LEV 5:3 En Ik heb u een verbond met Mij laten sluiten, dat gij ze aan niemand zoudt tonen, uitgezonderd 
aan die personen, u in Mijn gebod genoemd; en gij hebt er geen macht over, tenzij Ik het u toesta.   
 
LEV 5:4 En gij hebt een gave om de platen te vertalen; en dit is de eerste gave, die Ik aan u verleende, 
en Ik heb u geboden, dat gij op geen andere gave aanspraak zoudt maken, totdat Mijn oogmerk in deze 
is bereikt; want Ik zal u geen andere gave verlenen, totdat het is voltooid.   
 
LEV 5:5 Voorwaar zeg Ik u, dat er wee over de inwoners der aarde zal komen, indien zij niet naar Mijn 
woorden willen luisteren.   
 
LEV 5:6 Want hierna zult gij worden geordend, en uitgaan en Mijn woorden tot de mensenkinderen 
verkondigen.   
 
LEV 5:7 Zie, indien zij Mijn woorden niet willen geloven, zouden zij u evenmin geloven, Mijn dienstknecht 
Joseph, zelfs indien het mogelijk zou zijn, dat gij hun al deze dingen zoudt kunnen tonen, die Ik aan u heb 
toevertrouwd. 
 
LEV 5:8 O, dit ongelovig en hardnekkig geslacht -- Mijn toorn is tegen hen ontstoken.   
 
LEV 5:9 Zie, voorwaar zeg Ik u, Ik heb die dingen, die Ik aan u, Mijn dienstknecht Joseph heb 
toevertrouwd, met een wijs oogmerk bewaard, en het zal aan toekomstige geslachten worden bekend 
gemaakt;  
 
LEV 5:10 Doch dit geslacht zal Mijn woord door u ontvangen;  
 
LEV 5:11 En benevens uw getuigenis, het getuigenis van drie Mijner dienstknechten, die Ik zal roepen en 
ordenen, en aan wie Ik deze dingen zal tonen, en zij zullen uitgaan met Mijn woorden, die door u worden 
gesproken.   
 
LEV 5:12 Ja, zij zullen met zekerheid weten, dat deze dingen waar zijn, want van de hemel zal Ik het hun 
bekendmaken.   
 
LEV 5:13 Ik zal hun macht geven, zodat zij deze dingen zullen kunnen aanschouwen en zien, zoals ze 
zijn.   
 
LEV 5:14 En aan niemand anders zal Ik deze macht verlenen, om onder dit geslacht ditzelfde getuigenis 
te ontvangen bij het begin van het ontstaan en te voorschijn komen van Mijn kerk uit de wildernis -- helder 
als de maan, en schoon als de zon, en schrikkelijk als een leger met banieren.   
 
LEV 5:15 En het getuigenis van drie getuigen van Mijn woord zal Ik uitzenden;  
 
LEV 5:16 En zie, wie ook in Mijn woorden geloven, hen zal Ik met de openbaarmaking van Mijn Geest 
bezoeken; en zij zullen uit Mij worden geboren, namelijk ui water en uit de Geest --  
 
LEV 5:17 En gij moet nog een korte tijd wachten, want gij zijt nog niet geordend --  
 
LEV 5:18 En hun getuigenis zal eveneens uitgaan tot de veroordeling van dit geslacht, als zij hun hart 
tegen hen verstokken;  



 
LEV 5:19 Want een verwoestende plaag zal onder de inwoners der aarde voortgaan en zal, indien zij zich 
niet bekeren, van tijd tot tijd worden uitgestort, totdat de aarde ledig zal zijn en de inwoners ervan door de 
glans van Mijn komst volslagen zullen zijn verdelgd.   
 
LEV 5:20 Zie, Ik deel u deze dingen mede, zoals Ik eveneens de mensen de verwoesting van Jeruzalem 
aankondigde; en Mijn woord zal ook deze keer worden bewaarheid, evenals het tot nu toe is bewaarheid.   
 
LEV 5:21 En nu gebied Ik u, Mijn dienstknecht Joseph, u te bekeren en meer oprecht voor Mij te 
wandelen en niet meer voor de overtredingen van mensen te zwichten;  
 
LEV 5:22 En standvastig te zijn in het onderhouden der geboden, die Ik u heb gegeven; indien gij dit 
doet, zie, dan schenk Ik u het eeuwige leven, zelfs indien gij zoudt worden gedood.   
 
LEV 5:23 En nu spreek Ik wederom tot u, Mijn dienstknecht Joseph, aangaande de man, die het 
getuigenis verlangt --  
 
LEV 5:24 Zie, Ik zeg hem, dat hij zichzelf verheft, en zich niet voldoende voor Mij vernedert; maar indien 
hij zich voor Mij wil nederbuigen en zich in machtig gebed en geloof voor Mij wil vernederen, in 
oprechtheid des harten, dan zal Ik hem toestaan de dingen te aanschouwen, die hij wenst te zien.   
 
LEV 5:25 En dan zal hij tot de mensen van dit geslacht zeggen:  Ziet, Ik heb de dingen gezien, die de 
Here aan Joseph Smith Jr. heeft getoond, en Ik weet met zekerheid, dat ze wáár zijn, want Ik heb ze 
gezien, want ze zijn mij getoond door de macht Gods en niet door de macht eens mensen.   
 
LEV 5:26 En Ik, de Here, gebiedt hem, Mijn dienstknecht Martin Harris, dat hij niets meer aangaande 
deze dingen tot hen zal zeggen, dan alleen dit:  Ik heb ze gezien, want ze zijn mij door de macht Gods 
getoond; dit zijn de woorden, die hij zal zeggen.   
 
LEV 5:27 Doch indien hij dit loochent, dan zal hij het verbond, dat hij tevoren met Mij heeft gesloten, 
verbreken, en zie, dan is hij onder veroordeling.   
 
LEV 5:28 En nu, tenzij hij zich vernedert en het verkeerde, door hem gedaan, aan Mij bekent en met Mij 
een verbond sluit om Mijn geboden te onderhouden en geloof in mij oefent, zie, Ik zeg hem, dat hij die 
dingen niet zal zien, want dan zal Ik hem niet toestaan die dingen te zien, waarvan Ik heb gesproken.   
 
LEV 5:29 En indien dit het geval zij, gebied Ik u, Mijn dienstknecht Joseph, tot hem te zeggen, dat hij 
niets meer moet doen, noch Mij verder aangaande deze zaak lastig vallen.   
 
LEV 5:30 En indien dit het geval zij, zie, dan zeg Ik u, Joseph, dat wanneer gij nog enige bladzijden zult 
hebben vertaald, gij voor enige tijd zult ophouden, en wel, totdat Ik u wederom gebied; dan zult gij 
wederom mogen vertalen.   
 
LEV 5:31 En indien gij dit niet doet, zie, dan zult gij geen gave meer bezitten, en zal Ik de dingen 
wegnemen, die Ik aan u heb toevertrouwd.   
 
LEV 5:32 En nu, omdat Ik voorzie, dat men op de loer ligt om u te verdelgen, ja, voorzie, dat, indien Mijn 
dienstknecht Martin Harris zich niet vernedert en een getuigenis van Mij ontvangt, hij in overtreding zal 
vallen;  
 
LEV 5:33 En er zijn er velen, die op de loer liggen om u van de aardbodem te verdelgen; daarom heb Ik u 
deze geboden gegeven, opdat uw dagen mogen worden verlengd.   
 
LEV 5:34 Ja, hierom heb Ik gezegd:  Houd op en wacht, totdat Ik u gebied, en Ik zal u middelen 
verschaffen, waarmede gij kunt volbrengen, wat Ik u heb geboden.   
 



LEV 5:35 En indien gij getrouw zijt in het onderhouden Mijner geboden, zult gij en laatste dagen worden 
verheven.  Amen.   
 

Afdeling 6 
 
LEV 6:1 Een groot en wonderbaar werk is op het punt onder de mensenkinderen voort te komen.   
 
LEV 6:2 Ziet, Ik ben God; geeft acht op Mijn woord, dat levend en krachtig is, scherper dan een 
tweesnijdend zwaard, dat gewrichten en merg van elkaar scheidt; geeft daarom acht op Mijn woorden.   
 
LEV 6:3 Ziet, het veld is alreeds wit om te oogsten; laat daarom één ieder, die wenst te maaien, zijn 
sikkel met alle macht inslaan en maaien zolang het dag is, opdat hij voor zij ziel eeuwige zaligheid in het 
koninkrijk Gods moge verwerven.   
 
LEV 6:4 Ja, wie zijn sikkel ook wil inslaan en maaien, is door God geroepen.   
 
LEV 6:5 Daarom, indien gij Mij zult bidden, zult gij ontvangen; indien gij zult kloppen, zal u worden 
opengedaan.   
 
LEV 6:6 Nu, omdat gij hebt gebeden, ziet, daarom zeg Ik u:  Onderhoudt Mijn geboden en streeft er naar, 
de zaak van Zion voort te brengen en te vestigen;  
 
LEV 6:7 Zoekt niet naar rijkdom, doch naar wijsheid, en ziet, de verborgenheden Gods zullen u worden 
ontvouwt en dan zult gij rijk worden gemaakt.  Ziet, hij, die het eeuwige leven heeft, is rijk.   
 
LEV 6:8 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u, gelijk gij van Mij verlangt, aldus zal het u geschieden; en indien gij 
het wenst, zult gij onder dit geslacht veel goeds kunnen doen.   
 
LEV 6:9 Verkondigt niets dan bekering tot dit geslacht; onderhoudt Mijn geboden en helpt Mijn werk voort 
te brengen volgens Mijn geboden, en gij zult worden gezegend.   
 
LEV 6:10 Zie, gij (Oliver) hebt een gave en wegens uw gave zijt gij gezegend.  Gedenk dat ze heilig is en 
van omhoog komt --  
 
LEV 6:11 En indien gij zult vragen, zult gij grote en wonderbare verborgenheden te weten komen; daarom 
moet gij uw gave aanwenden, opdat gij verborgenheden moogt ontdekken, opdat gij velen tot de kennis 
der waarheid moogt brengen, ja, hen van de dwaling huns weegs overtuigen.   
 
LEV 6:12 Maak uw gave aan niemand bekend, behalve aan hen, die van uw geloof zijn.  Ga niet 
lichtzinnig met heilige dingen om.   
 
LEV 6:13 Indien gij goed zult doen, ja, en tot het einde getrouw blijven, zult gij zalig worden in het 
koninkrijk Gods, hetgeen de grootste van alle gaven Gods is; want er is geen grotere gave, dan de gave 
der zaligheid.   
 
LEV 6:14 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u, gezegend zijt gij wegens hetgeen gij hebt gedaan; want gij hebt 
Mij gevraagd, en zie, zo dikwijls als gij hebt gevraagd, hebt gij onderricht van Mijn Geest ontvangen.  
Indien dit niet zo was geweest, zoudt gij niet uw huidige positie hebben bereikt.   
 
LEV 6:15 Zie, gij weet, dat gij Mij hebt gevraagd, en Ik heb uw verstand verlicht; nu deel Ik u deze dingen 
mede, opdat gij moogt weten, dat gij door de Geest der waarheid zijt verlicht;  
 
LEV 6:16 Ja, Ik zeg het u, opdat gij moogt weten, dat er buiten God niemand is, die uw gedachten en de 
voornemens uws harten kent.   
 



LEV 6:17 Ik zeg u deze dingen, opdat het u tot een getuigenis zij, dat het woord, of het werk, dat gij hebt 
geschreven, wáár is.   
 
LEV 6:18 Wees daarom vlijtig; sta Mijn dienstknecht Joseph getrouw ter zijde, in welke moeilijke 
omstandigheden hij om des woords wille ook moge zijn.   
 
LEV 6:19 Vermaan hem wegens zijn fouten en neem tevens vermaningen van hem aan.  Wees geduldig; 
wees ernstig; wees matig; heb geduld, geloof, hoop en liefde.   
 
LEV 6:20 Zie, gij zijt Oliver, en wegens uw verlangens heb Ik tot u gesproken; bewaar deze woorden 
daarom in uw hart.  Wees getrouw en ijverig in het onderhouden van Gods geboden en Ik zal u met de 
armen Mijner liefde omvatten.   
 
LEV 6:21 Zie, Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God.  Ik ben Degene, Die tot de Mijnen kwam, en de 
Mijnen ontvingen Mij niet.  Ik ben het Licht, dat in de duisternis schijnt, en de duisternis begrijpt het niet.   
 
LEV 6:22 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u, indien gij nog meer getuigenis verlangt, denk dan terug aan de 
nacht, toen gij in uw hart tot Mij riept om de waarheid van deze dingen te mogen weten.   
 
LEV 6:23 Schonk Ik u geen vrede in uw gemoed aangaande de aangelegenheid?  Welk groter getuigenis 
kunt gij ontvangen dan dat van God?   
 
LEV 6:24 En nu, zie, gij hebt een getuigenis ontvangen; want indien Ik u dingen heb verteld, die niemand 
weet, hebt gij dan geen getuigenis ontvangen?   
 
LEV 6:25 En zie, indien gij zulks wenst, schenk Ik u de gave van vertalen, zoals aan Mijn dienstknecht 
Joseph.   
 
LEV 6:26 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u, dat er kronieken zijn, die veel van Mijn evangelie bevatten, die 
wegens de goddeloosheid der mensen zijn achtergehouden;  
 
LEV 6:27 En nu gebied Ik u, dat, indien gij met goede verlangens zijt bezield -een verlangen om voor 
uzelf schatten in de hemel te verwerven -- gij met uw gave behulpzaam zult zijn om die gedeelten Mijner 
Schriften aan het licht te brengen, die wegens ongerechtigheid verborgen zijn geweest.   
 
LEV 6:28 En nu, zie, Ik geef u en eveneens Mijn dienstknecht Joseph, de sleutelen van deze gave, die 
deze bedeling in het licht zal brengen; en door de mond van twee of drie getuigen zal ieder woord worden 
bevestigd.   
 
LEV 6:29 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u, indien zij Mijn woorden en dit gedeelte van Mijn evangelie en 
bediening verwerpen, gezegend zijt gij, want zij kunnen aan u niet meer doen dan aan Mij.   
 
LEV 6:30 En zelfs indien zij aan u doen, zoals zij aan Mij hebben gedaan, zijt gij gezegend, want gij zult 
met Mij in heerlijkheid wonen.   
 
LEV 6:31 Doch indien zij Mijn woorden, die zullen worden bevestigd door het getuigenis, dat zal worden 
gegeven, niet verwerpen, dan zijn zij gezegend, en dan zult gij u in de vrucht uwer werken verblijden.   
 
LEV 6:32 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u, evenals Ik Mijn discipelen zeide:  Waar twee of drie aangaande 
iets in Mijn naam zijn vergaderd, daar zal Ik in hun midden zijn -- aldus ben Ik ook in uw midden.   
 
LEV 6:33 Vreest niet goed te doen, Mijn zonen, want wat gij ook zaait, dat zult gij eveneens oogsten; 
daarom, indien gij het goede zaait, zult gij eveneens als uw beloning het goede oogsten.   
 
LEV 6:34 Vreest daarom niet, kleine kudde; doet goed; laat aarde en hel tegen u samenspannen, want 
indien gij op Mijn rots zijt gebouwd, kunnen zij u niet overweldigen.   



 
LEV 6:35 Ziet, Ik veroordeel u niet; gaat uws weegs en zondigt niet meer; volbrengt met ernst het werk, 
dat Ik u heb geboden.   
LEV 6:36 Blikt tot Mij op bij iedere gedachte; twijfelt niet, vreest niet.   
 
LEV 6:37 Aanschouwt de wonden in Mijn zijde en eveneens de tekenen der nagelen in Mijn handen en 
voeten; weest getrouw, onderhoudt Mijn geboden en gij zult het koninkrijk der hemelen betreden.  Amen  
 

Afdeling 7 
 
LEV 7:1.  En de Here zeide tot mij:  Johannes, Mijn geliefde, wat verlangt gij?  Want indien gij vraagt wat 
gij wenst, zal het u worden gegeven.   
 
LEV 7:2 En Ik zeide tot Hem:  Here, geef mij macht over de dood, opdat Ik moge leven en zielen tot U 
brengen.   
 
LEV 7:3 En de Here zeide tot mij:  Voorwaar, voorwaar zeg Ik tot u:  Omdat gij dit verlangt, zult gij in 
leven blijven, totdat Ik in Mijn heerlijkheid kom, en gij zult profeteren voor natiën, geslachten, talen en 
volkeren.   
 
LEV 7:4 En om deze reden zeide de Here tot Petrus:  Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kom, wat gaat 
dat u aan?  Want hij verlangde van Mij, dat hij zielen tot Mij zou mogen brengen, maar gij verlangt, dat gij 
spoedig tot Mij in Mijn koninkrijk zoudt mogen komen.   
 
LEV 7:5 Ik zeg u, Petrus, dat was een goed verlangen; maar Mijn geliefde heeft verlangd, dat hij méér 
zou mogen doen, of wel, dat hij een nog groter werk onder de mensen zou mogen verrichten, dan hij 
tevoren heeft gedaan.   
 
LEV 7:6 Ja, hij heeft een groter werk ondernomen; daarom zal Ik hem tot een vlammend vuur en een 
dienende engel maken; hij zal hen bedienen, die op aarde wonen en erfgenamen der zaligheid zullen 
zijn.   
 
LEV 7:7 En Ik zal u hem en uw broeder Jakobus laten dienen; en aan u drieën zal Ik deze macht en de 
sleutelen dezer bediening geven, totdat Ik kom.   
 
LEV 7:8 Voorwaar zeg Ik u, dat gij beiden volgens uw verlangens zult ontvangen, want gij verheugt u 
beiden in hetgeen gij hebt verlangd.   
 

Afdeling 8 
 
LEV 8:1 Oliver Cowdery, voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo zeker als de Here leeft, Die uw God en uw 
Verlosser is, zo zeker zult gij kennis ontvangen van alles, waarom gij in geloof met een oprecht hart zult 
bidden, gelovende, dat gij kennis zult ontvangen aangaande de graveerselen van oude kronieken uit het 
verre verleden, die gedeelten Mijner schriften bevatten, waarvan door de openbaring Mijns Geest is 
gesproken.   
 
LEV 8:2 Ja, zie, Ik zal in uw verstand en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest, Die op u zal 
komen en in uw hart wonen.   
 
LEV 8:3 Welnu, dit is de Geest van openbaring; zie, dit is de Geest, waardoor Mozes de kinderen Israëls 
door de Rode Zee op het droge bracht.   
 
LEV 8:4 Dit is daarom uw gave; leg u erop toe, en gezegend zijt gij, want gij zult er door uit de handen 
van uw vijanden worden bevrijd, terwijl zij u, indien het niet zo ware, zouden doden en uw ziel ten 
verderve voeren.   
 



LEV 8:5 O, gedenk deze woorden, en onderhoud Mijn geboden.  Gedenk, dit is uw gave.   
 
LEV 8:6 Nu, dit is niet uw enige gave, want gij hebt nog een andere gave, die de gave van Aäron is; zie, 
ze heeft u vele dingen bekendgemaakt.   
 
LEV 8:7  Zie, er is buiten de macht van God geen andere macht, die deze gave van Aäron met u kan 
doen zijn.   
 
LEV 8:8  Twijfel daarom niet, want het is de gave Gods; en gij zult er gebruik van maken en er 
wonderbare werken mede doen; en geen macht zal in staat zijn ze van u weg te nemen, want het is Gods 
werk.   
 
LEV 8:9 En daarom zal Ik u alles toestaan, wat gij Mij zult bidden u door dit middel mede te delen, en gij 
zult er kennis van hebben.   
 
LEV 8:10 Gedenk, dat gij zonder geloof niets kunt doen; bid daarom in geloof.  Handel niet lichtzinnig met 
deze dingen; bid niet om iets, waarom gij niet behoort te bidden.   
 
LEV 8:11 Bid om de verborgenheden Gods te mogen weten, en al die oude heilige kronieken, die 
verborgen lagen, te mogen vertalen en er kennis uit te mogen verkrijgen; en u zal geschieden volgens uw 
geloof.   
 
LEV 8:12 Zie, Ik ben het, Die het heeft gesproken; en Ik ben dezelfde, Die sinds den beginne tot u sprak.  
Amen.   
 

Afdeling 9 
 
LEV 9:1 Zie, Ik zeg u, Mijn zoon, omdat gij niet hebt vertaald volgens hetgeen gij van Mij hebt verlangd en 
opnieuw zijt begonnen voor Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. te schrijven, wil Ik, dat gij er mee 
doorgaat, totdat gij deze kroniek hebt voltooid, die Ik hem heb toevertrouwd.   
 
LEV 9:2 Zie, en dan heb Ik nog andere kronieken, die gij kunt helpen vertalen, waartoe Ik u in staat zal 
stellen.   
 
LEV 9:3 Heb geduld, Mijn zoon, want het is volgens Mijn wijsheid, en het is niet raadzaam, dat gij thans 
zoudt vertalen.   
 
LEV 9:4 Zie, het werk, waartoe gij zijt geroepen, is om voor Mijn dienstknecht Joseph te schrijven.   
 
LEV 9:5 En zie, het is omdat gij niet zijt doorgegaan, zoals gij waart begonnen met vertalen, dat Ik u dit 
voorrecht heb ontnomen.   
 
LEV 9:6 Mor niet, Mijn zoon, want het is volgens Mijn wijsheid, dat Ik op deze wijze met u heb gehandeld.   
 
LEV 9:7 Zie, gij hebt het niet begrepen; gij hebt verondersteld, dat Ik het u zou geven, als gij u er niet 
verder over zoudt bekommeren, dan alleen Mij te bidden.   
 
LEV 9:8 Doch zie, Ik zeg u, dat gij het in uw gedachten moet uitvorsen; dan moet gij Mij vragen of het 
juist is, en indien het juist is, zal Ik uw boezem in u doen branden; daaraan zult gij gevoelen, dat het juist 
is.   
 
LEV 9:9 Doch indien het niet juist is, zult gij dat gevoel niet hebben, maar zult gij een verdoving van 
gedachten hebben, die u het onjuiste zal doen vergeten; daarom kunt gij hetgeen heilig is niet schrijven, 
tenzij het u van Mij wordt gegeven.   
 



LEV 9:10 Welnu, als gij dit had geweten, had gij kunnen vertalen; het is evenwel niet raadzaam, dat gij nu 
zoudt vertalen.   
 
LEV 9:11 Zie, het was raadzaam toen gij aanvingt, doch gij vreesde, en de tijd is voorbij en thans is het 
niet raadzaam. 
   
LEV 9:12 Want ziet gij niet, dat Ik Mijn dienstknecht Joseph voldoende sterkte heb gegeven, waardoor 
het wordt vergoed?  En geen van u beiden heb Ik veroordeeld.   
 
LEV 9:13 Doe wat Ik u heb geboden, en gij zult voorspoedig zijn.  Wees getrouw, en zwicht niet voor 
verzoeking.   
 
LEV 9:14 Wees standvastig in het werk, waartoe Ik u heb geroepen, en geen haar van uw hoofd zal 
verloren gaan, en gij zult ten laatsten dage worden verheven.  Amen.   
 

Afdeling 10 
 
LEV 10:1 Zie, nu zeg Ik u, omdat gij die geschriften, voor de vertaling waarvan u door middel van de Urim 
en Thummim macht werd gegeven, aan een zondig mens hebt afgestaan, hebt gij ze verloren.   
 
LEV 10:2 En terzelfder tijd verloort gij tevens uw gave en werd uw verstand verduisterd.   
 
LEV 10:3 Evenwel is deze nu aan u teruggegeven; zorg er daarom voor, dat gij getrouw zijt, en doorgaat 
tot de voltooiing van het overige van het vertaalwerk, zoals gij zijt begonnen.   
 
LEV 10:4 Loop niet sneller, of werk niet meer dan uw krachten toelaten en er middelen worden verschaft, 
die u in staat zullen stellen te vertalen, doch wees ijverig tot het einde toe.   
 
LEV 10:5 Bid altijd, opdat gij als overwinnaar uit de strijd te voorschijn moogt komen; ja, dat gij Satan 
moogt overwinnen, en dat gij moogt ontkomen aan de dienstknechten van Satan, die zijn werk 
ondersteunen.   
 
LEV 10:6 Zie, zij hebben getracht u te verdelgen; ja, zelfs de man, die gij hebt vertrouwd, heeft getracht u 
te verdelgen.   
 
LEV 10:7 En om deze reden heb Ik gezegd, dat hij een zondig mens was, want hij trachtte de dingen weg 
te nemen, die aan u waren toevertrouwd; en ook heeft hij getracht uw gave te niet te doen.   
 
LEV 10:8 En zie, omdat gij de geschriften aan hem hebt afgegeven, hebben zondige mensen ze u 
ontnomen.   
 
LEV 10:9 Daarom hebt gij hetgeen heilig was aan goddeloosheid afgestaan.   
 
LEV 10:10 En zie, Satan heeft hen ertoe aangezet om de woorden te veranderen, die gij hebt laten 
schrijven, of die gij hebt vertaald, en die gij zijt kwijtgeraakt.   
 
LEV 10:11 En zie, Ik zeg u, omdat zij de woorden hebben veranderd, zijn ze in tegenstrijd met hetgeen gij 
vertaaldet en liet schrijven;  
 
LEV 10:12 En op deze wijze trachtte de duivel een listig plan te smeden om dit werk ten gronde te 
richtten;  
 
LEV 10:13 Want hij heeft hen ertoe aangezet om dit te doen, opdat zij door te liegen zullen kunnen 
zeggen, dat zij u in de woorden hebben gevangen, op de vertaling waarvan gij aanspraak hebt gemaakt.   
 



LEV 10:14 Voorwaar zeg Ik u, dat Ik niet zal toelaten, dat Satan zijn snode plan in deze aangelegenheid 
zal verwezenlijken.   
 
LEV 10:15 Want zie, hij heeft hen ertoe aangezet u te bewegen de Here, uw God, te verzoeken door te 
vragen het wederom te vertalen.   
 
LEV 10:16 En zie, dan zeggen zij, en denken in hun hart:  Wij zullen zien, of God hem macht heeft 
gegeven om te vertalen; en in dat geval zal Hij hem ook wederom macht geven;  
LEV 10:17 En wanneer God hem wederom macht geeft, of wanneer hij wederom vertaalt, of, met andere 
woorden, wanneer hij dezelfde woorden voortbrengt, hebben wij ze in ons bezit.  en zie, wij hebben ze 
veranderd;  
 
LEV 10:18 Bijgevolg zullen ze niet gelijkluidend zijn, en we zullen zeggen, dat hij in zijn woorden heeft 
gelogen, en dat hij geen gave heeft, en dat hij geen macht heeft;  
 
LEV 10:19 Daarom zullen wij hem ten gronde richten, en eveneens het werk; en dit zullen wij doen, opdat 
wij tenslotte niet beschaamd mogen worden, en wij de eer der wereld verkrijgen.   
 
LEV 10:20 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat Satan grote invloed over hun hart heeft; en hij stookt hen op 
om ongerechtigheid te doen tegen hetgeen goed is;  
 
LEV 10:21 En hun hart is verdorven en vervuld van goddeloosheid en gruwelen; en zij houden meer van 
de duisternis dan van het licht, omdat hun handelingen boos zijn; daarom willen zij Mij niet vragen.   
 
LEV 10:22 Satan stookt hen op, opdat hij hun ziel ten verderve moge leiden.   
 
LEV 10:23 En aldus heeft hij een listig plan gesmeed met de gedachte het werk van God ten gronde te 
richten; maar Ik zal hen hiervan rekenschap vragen, en in de dag des oordeels zal het tot hun schande 
en oordeel verkeren.   
 
LEV 10:24 Ja, hij hitst hun hart tot toorn op tegen dit werk.   
 
LEV 10:25 Ja, hij zegt tot hen:  Bedriegt en ligt op de loer om hem te vangen, opdat gij verwoesting zult 
kunnen aanrichten; ziet, dit kan geen kwaad.  En aldus vleit hij hen, en zegt hun, dat het geen zonde is te 
liegen om daardoor iemand op een leugen te betrappen, zodat zij hem zullen kunnen verdelgen.   
 
LEV 10:26 En aldus vleit hij hen en leidt hen voort, totdat hij hun ziel ter helle sleurt; aldus veroorzaakt hij, 
dat zij in hun eigen valstrikken verward geraken.   
 
LEV 10:27 En aldus gaat hij op en neer, en heen en weer op aarde, en tracht hij de zielen der mensen te 
verderven.   
 
LEV 10:28 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:  Wee hem, die liegt om te bedriegen, omdat hij veronderstelt, 
dat een ander liegt om te bedriegen, want een zodanig iemand ontloopt de gerechtigheid Gods niet.   
 
LEV 10:29 Zie, nu hebben zij deze woorden veranderd, want Satan zegt tot hen:  Hij heeft u bedrogen -- 
en aldus brengt hij hen door vleien tot het bedrijven van ongerechtigheid, om u te bewegen de Here, uw 
God, te verzoeken.   
 
LEV 10:30 Zie, Ik zeg u, dat gij de woorden, die gij zijt kwijtgeraakt, niet wederom zult vertalen;  
 
LEV 10:31 Want zie, zij zullen hun snode plannen, door die woorden tot leugens te maken, niet 
volvoeren.  Want zie, indien gij dezelfde woorden zoudt voortbrengen, zullen zij zeggen, dat gij hebt 
gelogen en hebt voorgegeven te vertalen, maar dat gij uzelf hebt tegengesproken.   
 



LEV 10:32 En zie, zij zullen dit bekendmaken, en Satan zal het hart van de mensen verstokken om hen 
tot toorn tegen u op te hitsen, zodat zij Mijn woorden niet zullen geloven.   
 
LEV 10:33 Aldus denkt Satan uw getuigenis in dit geslacht te overweldigen, zodat het werk niet in dit 
geslacht zou voortkomen.   
 
LEV 10:34 Doch zie, hier is wijsheid, en omdat Ik u wijsheid toon en u aangaande deze dingen geboden 
heb wat gij moet doen, moet gij het niet aan de wereld laten zien, alvorens gij het vertaalwerk hebt 
voltooid.   
 
LEV 10:35 Verwonder u er niet over, dat Ik tot u zeide; Hier is wijsheid, laat het niet aan de wereld zien -- 
want Ik zeide; Laat het niet aan de wereld zien, opdat gij bewaard moogt blijven.   
 
LEV 10:36 Zie, Ik zeg niet, dat gij het niet aan de rechtvaardigen zult laten zien;  
 
LEV 10:37 Maar omdat gij niet altijd kunt beoordelen wie rechtvaardig is, of de goddelozen van de 
rechtvaardigen kunt onderscheiden, zeg Ik u:  Zwijg totdat Ik het dienstig zal achten alles aangaande 
deze zaak wereldkundig te maken.   
 
LEV 10:38 En nu, voorwaar zeg Ik u, dat een verslag van hetgeen gij hebt geschreven en dat gij zijt 
kwijtgeraakt, op de platen van Nephi is gegraveerd;  
 
LEV 10:39 Ja, en gij herinnert u, dat in die geschriften werd gezegd, dat er op de platen van Nephi een 
meer nauwgezet verslag van deze dingen werd gegeven.   
 
LEV 10:40 En nu, omdat het verslag, dat op de platen van Nephi is gegraveerd, meer nauwgezet is 
aangaande de dingen, die Ik in Mijn wijsheid in dit verslag ter kennis van het volk wilde brengen --  
 
LEV 10:41 Zult gij daarom de graveerselen vertalen, die op de platen van Nephi staan, namelijk totdat gij 
aan de regering van koning Benjamin komt, of totdat gij aan dat gedeelte komt, dat gij hebt vertaald en 
behouden;  
 
LEV 10:42 En zie, gij zult het als de kroniek van Nephi uitgeven; en op deze wijze zal Ik hen beschaamd 
maken, die Mijn woorden hebben veranderd.   
 
LEV 10:43 Ik zal niet toestaan, dat zij Mijn werk teniet doen; ja, Ik zal hun tonen, dat Mijn wijsheid de 
geslepenheid van de duivel te boven gaat.   
 
LEV 10:44 Zie, zij hebben slechts een gedeelte of een verkorting van het verslag van Nephi.   
 
LEV 10:45 Zie, er zijn vele dingen op de platen van Nephi gegraveerd, die meer licht op Mijn evangelie 
werpen; daarom is het volgens Mijn wijsheid, dat gij het eerste gedeelte van de graveerselen van Nephi 
zult vertalen, en in dit werk uitzenden.   
 
LEV 10:46 En zie, het overige gedeelte van dit boek bevat al die gedeelten van Mijn evangelie, waarvan 
Mijn heilige profeten, ja, en ook Mijn discipelen in hun gebeden verlangden, dat ze tot dit volk zouden 
voortkomen.   
 
LEV 10:47 En Ik zeide tot hen, dat het hun zou worden toegestaan volgens hun geloof in hun gebeden;  
 
LEV 10:48 Ja, en dit was hun geloof, dat Mijn evangelie, dat Ik hun heb gegeven om het in hun dagen te 
prediken, tot hun broederen, de Lamanieten, zou mogen komen, en eveneens tot allen, die wegens hun 
onenigheden Lamanieten waren geworden.   
 
LEV 10:49 Nu, dit is niet alles -- hun geloof in hun gebeden was, dat dit evangelie ook zou worden 
bekendgemaakt, wanneer mogelijkerwijs andere natiën dit land zouden bezitten;  



 
LEV 10:50 En aldus lieten zij in hun gebeden een zegen achter op dit land, dat één ieder, die in dit land in 
dit evangelie zou geloven, het eeuwige leven mocht hebben;  
 
LEV 10:51 Ja, dat het vrij mocht zijn voor allen, van welke natie, geslacht, taal of volk zij ook mogen zijn.   
 
LEV 10:52 En zie nu, volgens hun geloof in hun gebeden zal Ik dit gedeelte van Mijn evangelie tot de 
kennis van Mijn volk brengen.  Zie, Ik breng het niet om te niet te doen, wat zij hebben ontvangen, maar 
om het op te bouwen.   
LEV 10:53 En om deze reden heb Ik gezegd:  Wanneer dit geslacht zijn hart niet verstokt, zal Ik Mijn kerk 
in hun midden vestigen.   
 
LEV 10:54 Nu zeg Ik dit niet om Mijn kerk ten gronde te richten, maar Ik zeg dit om Mijn kerk op te 
bouwen;  
 
LEV 10:55 Daarom behoeven allen, die tot Mijn kerk behoren, niet te vrezen, want die zullen het 
koninkrijk der hemelen beërven.   
 
LEV 10:56 Doch het zijn zij, die Mij niet vrezen en Mijn geboden niet onderhouden, doch uit winstbejag 
kerken opbouwen voor zichzelf, ja en allen, die goddeloosheid bedrijven en het koninkrijk van de duivel 
opbouwen -- ja, voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat zij het zijn, die Ik zal verontrusten en tot in hun 
binnenste doen sidderen en beven.   
 
LEV 10:57 Zie, Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God.  Ik kwam tot de Mijnen, en de Mijnen ontvingen 
Mij niet.   
 
LEV 10:58 Ik ben het Licht, dat schijnt in de duisternis, en de duisternis begrijpt het niet.   
 
LEV 10:59 Ik ben het, Die tot Mijn discipelen zeide:  Ik heb nog andere schapen, die van deze kooi niet 
zijn -- en er waren velen, die Mij niet begrepen.   
 
LEV 10:60 En Ik zal dit volk tonen, dat Ik andere schapen had, en dat zij een tak van het huis Jakobs 
waren;  
 
LEV 10:61 En Ik zal hun wonderbare werken bekendmaken, die zij in Mijn naam hebben gedaan;  
 
LEV 10:62 Ja, en ook zal Ik Mijn evangelie bekendmaken, dat aan hen werd verkondigd, en zie, zij zullen 
niet verloochenen wat gij hebt ontvangen, doch zij zullen het opbouwen en de ware beginselen van Mijn 
leer, ja, de enige leer, die in Mij is, ontvouwen.   
 
LEV 10:63 En dit doe Ik, opdat Ik Mijn evangelie mogen vestigen, en er niet zoveel onenigheid moge zijn; 
ja, Satan hitst het hart der mensen op tot onenigheid aangaande de beginselen van Mijn leer; en in deze 
dingen dwalen zij, want zij verdraaien de Schriften, en verstaan ze niet.   
 
LEV 10:64 Daarom zal Ik hun deze grote verborgenheid ontvouwen;  
 
LEV 10:65 Want zie, wanneer zij hun hart niet zullen verstokken, zal Ik hen vergaderen, zoals een hen 
haar kuikens onder haar vleugels vergadert;  
 
LEV 10:66 Ja, indien zij willen, mogen zij komen en vrijelijk van de wateren des levens nemen.   
 
LEV 10:67 Zie, dit is Mijn leer -- één ieder, die zich bekeert en tot Mij komt, is van Mijn kerk.   
 
LEV 10:68 Eén ieder, die meer of minder dan dit verkondigt, is niet van Mij, doch is tegen Mij; daarom is 
hij niet van Mijn kerk.   
 



LEV 10:69 En zie nu, één ieder, die van Mijn kerk is, en in Mijn kerk tot het einde toe volhardt, zal Ik op 
Mijn rots vesten, en de poorten der hel zullen hem niet overweldigen.   
 
LEV 10:70 En nu, gedenk de woorden van Hem, Die het Leven en het Licht der wereld is, uw Verlosser, 
uw Heer en uw God.  Amen.   
 

Afdeling 11 
 
LEV 11:1 Een groot en wonderbaar werk is op het punt onder de mensenkinderen voort te komen.   
 
LEV 11:2 Zie, Ik ben God; geef acht op Mijn woord, dat levend en krachtig is, scherper dan een 
tweesnijdend zwaard, dat gewrichten en merg vaneenscheidt; geef daarom acht op Mijn woord.   
 
LEV 11:3 Zie, het veld is alreeds wit om te oogsten; laat daarom één ieder die wenst te maaien, zijn 
sikkel met alle macht inslaan en maaien zolang het dag is, opdat hij voor zijn ziel eeuwige zaligheid in het 
koninkrijk Gods moge verwerven.   
 
LEV 11:4 Ja, wie zijn sikkel ook wil inslaan en maaien, is door God geroepen.   
 
LEV 11:5 Daarom, indien gij Mij zult bidden, zult gij ontvangen; indien gij zult kloppen, zal u worden 
opengedaan.   
 
LEV 11:6 Nu, omdat gij hebt gebeden, zie, daarom zeg Ik u:  Onderhoud Mijn geboden en streef er naar 
de zaak van Zion voort te brengen en te vestigen.   
 
LEV 11:7 Zoek niet naar rijkdom, doch naar wijsheid, en zie, de verborgenheden Gods zullen u worden 
ontvouwd, en dan zult gij rijk worden gemaakt.  Zie, hij, die het eeuwige leven heeft, is rijk.   
 
LEV 11:8 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:  Gelijk gij van Mij verlangt, aldus zal het u geschieden; en indien 
gij het wenst, zult gij onder dit geslacht veel goeds doen.   
 
LEV 11:9 Verkondig niets dan bekering tot dit geslacht; onderhoud Mijn geboden, en help Mijn werk voort 
te brengen volgens Mijn geboden, en gij zult worden gezegend.   
 
LEV 11:10 Zie, gij hebt een gave, of gij zult een gave hebben, indien gij die in geloof van Mij zult 
verlangen, met een oprecht hart, in de macht van Jezus Christus gelovende, of in de macht van Hem, die 
tot u spreekt;  
 
LEV 11:11 Want zie, Ik ben het, Die spreekt; zie, Ik ben het Licht, dat in de duisternis schijnt, en door Mijn 
macht geef Ik u deze woorden.   
 
LEV 11:12 En nu, voorwaar, voorwaar zeg Ik u:  Stel uw vertrouwen in die Geest, Die u aanspoort goed 
te doen, ja, rechtvaardig te handelen, ootmoedig te wandelen, rechtvaardig te oordelen; dit is Mijn Geest.   
 
LEV 11:13 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:  Ik zal u van Mijn Geest mededelen, Die uw verstand zal 
verlichten en uw ziel met vreugde vervullen;  
 
LEV 11:14 En dan zult gij, of hierdoor zult gij alles weten, wat gij ook van Mij verlangt en wat rechtvaardig 
is, en indien gij met vertrouwen in Mij gelooft, dat gij het zult ontvangen.   
 
LEV 11:15 Zie, Ik gebied u, dat gij niet moet veronderstellen, dat gij geroepen zijt om te prediken, voordat 
gij wordt geroepen.   
 
LEV 11:16 Wacht nog een korte tijd langer, totdat gij Mijn woord, Mijn rots, Mijn kerk en Mijn evangelie 
zult hebben, opdat gij Mijn leer met zekerheid moogt kennen.   
 



LEV 11:17 En zie, dan zal u geschieden volgens uw verlangens, ja, namelijk volgens uw geloof.   
 
LEV 11:18 Onderhoud Mijn geboden; zwijg; roep Mijn Geest aan;  
 
LEV 11:19 Ja, blijf Mij getrouw met uw ganse hart, opdat gij behulpzaam moogt zijn om hetgeen 
besproken is, bekend te maken, ja, het vertalen van Mijn werk; wees geduldig, totdat gij het zult 
volbrengen.   
 
LEV 11:20 Zie, dit is uw werk, Mijn geboden te onderhouden, ja, met uw ganse kracht, verstand en 
sterkte.   
 
LEV 11:21 Tracht niet Mijn woord te verkondigen, maar tracht eerst Mijn woord te verkrijgen, en dan zal 
uw tong worden losgemaakt; dan zult gij, indien gij dit verlangt, Mijn Geest en Mijn woord hebben, ja, de 
macht Gods om mensen te overtuigen.   
 
LEV 11:22 Doch zwijg nu, bestudeer Mijn woord, dat onder de mensenkinderen is uitgegaan, en 
bestudeer eveneens Mijn woord, dat onder de mensenkinderen te voorschijn zal komen, of dat nu wordt 
vertaald, ja totdat gij alles hebt verkregen, dat Ik de mensenkinderen in dit geslacht zal toestaan, en dan 
zullen alle dingen daaraan worden toegevoegd.   
 
LEV 11:23 Zie, gij zijt Hyrum, Mijn zoon; zoek het koninkrijk Gods en alle dingen zullen u worden 
toegevoegd overeenkomstig hetgeen rechtvaardig is.   
 
LEV 11:24 Bouw op Mijn rots, die Mijn evangelie is;  
 
LEV 11:25 Verloochen niet de geest van openbaring, noch de geest van profetie, want wee hem, die 
deze dingen verloochent; Bewaar ze daarom in uw hart, totdat in Mijn wijsheid de tijd komt, dat gij zult 
uitgaan.   
 
LEV 11:26 Bewaar ze daarom in uw hart, totdat in Mijn wijsheid de tijd komt, dat gij zult uitgaan.   
 
LEV 11:27 Zie, Ik spreek tot allen, die goede verlangens hebben, en hun sikkel hebben ingeslagen om te 
maaien.   
 
LEV 11:28 Zie, Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God.  Ik ben het Leven en het Licht der wereld.   
 
LEV 11:29 Ik ben Dezelfde, Die tot de Mijnen kwam, en de Mijnen ontvingen Mij niet; 30.  Doch voorwaar, 
voorwaar zeg Ik u, dat Ik allen, die Mij aannemen, macht zal geven om zonen Gods te worden, namelijk 
aan hen, die in Mijn naam geloven.  Amen.   
 

Afdeling 12 
 
LEV 12:1 Een groot en wonderbaar werk is op het punt onder de mensenkinderen voort te komen.   
 
LEV 12:2 Zie, Ik ben God; geef acht op Mijn woord, dat levend en krachtig is, scherper dan een 
tweesnijdend zwaard, dat gewrichten en merg vaneenscheidt; geef daarom acht op Mijn woord.   
 
LEV 12:3 Zie, het veld is alreeds wit om te oogsten; laat daarom een ieder, die wenst te maaien, zijn 
sikkel met alle macht inslaan en maaien zolang het dag is, opdat hij voor zijn ziel eeuwige zaligheid in het 
koninkrijk Gods moge verwerven.   
 
LEV 12:4 Ja, wie zijn sikkel ook wil inslaan en maaien, is door God geroepen.   
 
LEV 12:5 Daarom, indien gij Mij zult bidden, zult gij ontvangen; indien gij zult kloppen, zal u worden 
opengedaan.   
 



LEV 12:6 Nu, omdat gij hebt gebeden, zie, daarom zeg Ik u:  Onderhoud Mijn geboden, en streef ernaar 
de zaak van Zion voort te brengen en te vestigen.   
 
LEV 12:7 Zie, Ik spreek tot u, en eveneens tot allen, die verlangen dit werk voort te brengen en te 
vestigen.   
 
LEV 12:8 En niemand kan bij dit werk behulpzaam zijn, tenzij hij ootmoedig en vol liefde is, geloof, hoop 
en naastenliefde heeft, en matig is in alles, wat ook aan zijn zorgen zal worden toevertrouwd.   
 
LEV 12:9 Zie, Ik ben het Licht en het Leven der wereld, en spreek deze woorden; geef daarom acht met 
al uw macht, en dan zijt gij geroepen.   
 

Afdeling 13 
 
LEV 13:1 Aan u, mijn mededienstknechten, verleen Ik in de naam van de Messias het priesterschap van 
Aäron, dat de sleutelen omvat van de bediening van engelen en van het evangelie der bekering, en van 
doop door onderdompeling voor de vergeving van zonden; en dit zal nimmermeer van de aarde worden 
weggenomen, totdat de zonen van Levi de Here wederom een offerande in gerechtigheid zullen brengen.   
 

Afdeling 14 
 
LEV 14:1 Een groot en wonderbaar werk is op het punt onder de mensenkinderen voort te komen.   
 
LEV 14:2 Zie, Ik ben God; geef acht op Mijn woord, dat levend en krachtig is, scherper dan een 
tweesnijdend zwaard, dat gewrichten en merg vaneenscheidt; geef daarom acht op Mijn woord.   
 
LEV 14:3 Zie, het veld is alreeds wit om te oogsten; laat daarom een ieder, die wenst te maaien, zijn 
sikkel met alle macht inslaan en maaien zolang het dag is, opdat hij voor zijn ziel eeuwige zaligheid in het 
koninkrijk Gods moge verwerven.   
 
LEV 14:4 Ja, wie zijn sikkel ook wil inslaan en maaien, is door God geroepen.   
 
LEV 14:5 Daarom, indien gij Mij zult bidden, zult gij ontvangen; indien gij zult kloppen, zal u worden 
opengedaan.   
 
LEV 14:6 Tracht Mijn Zion te voorschijn te brengen en te vestigen.  Onderhoud Mijn geboden in alle 
dingen.   
 
LEV 14:7 En indien gij Mijn geboden onderhoudt, en tot het einde toe volhardt, zult gij het eeuwige leven 
hebben, welke gave de grootste van alle gaven Gods is.   
 
LEV 14:8 En indien gij in Mijn naam de Vader in geloof zult vragen, zult gij de heilige Geest ontvangen, 
Die doet spreken, zodat gij als een getuige zult kunnen staan van hetgeen gij zowel zult horen als zien, 
en eveneens, opdat gij bekering tot dit geslacht zult kunnen prediken.   
 
LEV 14:9 Zie, Ik ben Jezus Christus, de Zoon van de Levende God, Die de hemelen en de aarde schiep, 
een Licht, dat niet in duisternis kan worden verborgen;  
 
LEV 14:10 Daarom moet Ik de volheid van Mijn evangelie van de niet-Joden tot het huis van Israél 
brengen.   
 
LEV 14:11 En zie, gij zijt David, en gij zijt geroepen om behulpzaam te zijn; indien gij dit doet en getrouw 
zijt, zult gij zowel geestelijk als stoffelijk worden gezegend, en groot zal uw beloning zijn.  Amen.   
 

Afdeling 15 
 



LEV 15:1 Luister, Mijn dienstknecht John, en geef gehoor aan de woorden van Jezus Christus, uw Heer 
en uw Verlosser.   
 
LEV 15:2 Want zie, Ik spreek tot u met scherpte en met macht, want Mijn arm is over de ganse aarde.   
 
LEV 15:3 En Ik zal u mededelen wat niemand weet, dan alleen Ik en u --  
 
LEV 15:4 Want vele malen hebt gij van Mij verlangd te weten, wat voor u de grootste waarde zou hebben.   
 
LEV 15:5 Zie, hiervoor zijt gij gezegend en ook wegens het verkondigen van Mijn woorden, die Ik u 
volgens Mijn geboden heb gegeven.   
 
LEV 15:6 En zie, nu zeg Ik u, dat, wat voor u de grootste waarde zal hebben, zal zijn om bekering tot dit 
volk te prediken, opdat gij zielen tot Mij zult kunnen brengen, zodat gij met hen in het koninkrijk Mijns 
Vaders zult kunnen rusten.  Amen.   
 

Afdeling 16 
 
LEV 16:1 Luister, Mijn dienstknecht Peter, en geef gehoor aan de woorden van Jezus Christus, uw Heer 
en uw Verlosser.   
 
LEV 16:2 Want zie, Ik spreek tot u met scherpte en macht, want Mijn arm is over de ganse aarde.   
 
LEV 16:3 En Ik zal u mededelen wat niemand weet, dan alleen Ik en u --  
 
LEV 16:4 Want vele malen hebt gij van Mij verlangd te weten, wat voor u de grootste waarde zou hebben.   
 
LEV 16:5 Zie, hiervoor zijt gij gezegend, en ook wegens het verkondigen van Mijn woorden, die Ik u 
volgens Mijn geboden heb gegeven.   
 
LEV 16:6 En zie, nu zeg Ik u, dat wat voor u de grootste waarde zal hebben, zal zijn om bekering tot dit 
volk te prediken, opdat gij zielen tot Mij zult kunnen brengen, zodat gij met hen in het koninkrijk Mijns 
Vaders zult kunnen rusten.  Amen.   
 

Afdeling 17 
 
LEV 17:1 Ziet, Ik zeg u, dat gij op Mijn woord moet vertrouwen, en wanneer gij dit met een oprecht 
voornemen des harten doet, zult gij de platen bezien, alsmede de borstplaat, het zwaard van Laban en 
ook de Urim en Thummim, die op de berg aan de broeder van Jared werd gegeven, toen hij van 
aangezicht tot aangezicht met de Here sprak, en de wonderbaarlijke wegwijzers, die aan Lehi werden 
gegeven, toen hij in de wildernis vertoefde, aan de oever van de Rode Zee.   
 
LEV 17:2 En door uw geloof zult gij ze bezien, ja, door dat geloof, dat de profeten vanouds bezaten.   
 
LEV 17:3 En nadat gij geloof hebt verkregen, en ze met uw ogen hebt gezien, zult gij door de macht 
Gods er van getuigen.   
 
LEV 17:4 En dit zult gij doen, opdat Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. niet zal worden omgebracht, 
zodat Ik Mijn rechtvaardige doeleinden met de mensenkinderen in dit werk ten uitvoer zal kunnen leggen.   
 
LEV 17:5 En gij zult getuigen, dat gij ze hebt gezien, evenals Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. ze heeft 
gezien; want het is door Mijn macht, dat hij ze heeft gezien, en omdat hij geloof had.   
 
LEV 17:6 En hij heeft het boek vertaald, ja, dat gedeelte, dat Ik hem heb geboden, en het is waar, zo 
zeker als uw Heer en uw God leeft.   
 



LEV 17:7 Daarom hebt gij dezelfde macht en hetzelfde geloof en dezelfde gave ontvangen als hij;  
 
LEV 17:8 En wanneer gij deze laatste geboden van Mij volbrengt, die Ik u heb gegeven, zullen de poorten 
der hel u niet overweldigen; want Mijn genade is u genoeg, en gij zult ten laatsten dage worden 
verhoogd.   
 
LEV 17:9 En Ik, Jezus Christus, uw Heer en uw God, heb het tot u gesproken, opdat Ik Mijn 
rechtvaardige doeleinden met de mensenkinderen ten uitvoer zal kunnen leggen.  Amen.   

Afdeling 18 
 
LEV 18:1.  Nu, zie, wegens hetgeen gij, Mijn dienstknecht Oliver Cowdery, van Mij hebt verlangd te 
weten, geef Ik u deze woorden:   
 
LEV 18:2 Zie, door Mijn Geest heb Ik u vele malen geopenbaard, dat het door u geschrevene waar is; 
daarom weet gij, dat het waar is.   
 
LEV 18:3 En als gij weet, dat het waar is, zie, dan geef Ik u een gebod, dat gij op het geschrevene 
vertrouwt;  
 
LEV 18:4 Want daarin is alles geschreven aangaande de grondlegging van Mijn kerk, Mijn evangelie en 
Mijn rots.   
 
LEV 18:5 Indien gij daarom Mijn kerk zult bouwen op de grondslag van Mijn evangelie en Mijn rots, zullen 
de poorten der hel u niet overweldigen.   
 
LEV 18:6 Zie, de wereld wordt rijp in ongerechtigheid; en het is nodig, dat de mensenkinderen tot 
bekering worden aangespoord, zowel de niet-Joden als het huis Israëls.   
 
LEV 18:7 Omdat gij door Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. zijt gedoopt, overeenkomstig hetgeen Ik 
hem heb geboden, heeft hij het door Mij aan hem bevolene volbracht.   
 
LEV 18:8 En verwonder u nu niet, dat Ik hem voor Mijn eigen oogmerk heb geroepen, welk oogmerk Mij 
bekend is; daarom zal hij, indien hij ijverig zal zijn in het onderhouden van Mijn geboden, met het eeuwige 
leven worden gezegend; en zijn naam is Joseph.   
 
LEV 18:9 En nu, Oliver Cowdery, spreek Ik tot u, en eveneens tot David Whitmer, bij wijze van gebod; 
want ziet, Ik gebied alle mensen overal zich te bekeren, en Ik spreek tot u als tot Mijn apostel Paulus, 
want gij zijt met dezelfde roeping geroepen, waarmede hij werd geroepen.   
 
LEV 18:10 Gedenk, dat de waarde van zielen groot is in Gods ogen;  
 
LEV 18:11 Want ziet, de Here, uw Verlosser, onderging de dood in het vlees; aldus leed Hij de pijnen van 
alle mensen, opdat alle mensen zich mochten bekeren en tot Hem komen.   
 
LEV 18:12 En Hij is wederom uit de doden opgestaan, opdat Hij alle mensen tot Zich mocht brengen op 
voorwaarde van bekering.   
 
LEV 18:13 En hoe groot is Zijn vreugde over de ziel, die zich bekeert!   
 
LEV 18:14 Daarom zijt gij geroepen om bekering tot dit volk te prediken.   
 
LEV 18:15 En wanneer gij al uw dagen zoudt besteden met bekering tot dit volk te prediken, en slechts 
één ziel tot Mij brengt, hoe groot zal dan uw vreugde met deze zijn in het koninkrijk Mijns Vaders!   
 
LEV 18:16 En wanneer nu uw vreugde groot zal zijn met één ziel, die gij tot Mij in het koninkrijk Mijns 
Vaders hebt gebracht, hoe groot zal dan uw vreugde zijn, indien gij vele zielen tot Mij zoudt brengen!   



 
LEV 18:17 Ziet, gij hebt Mijn evangelie, Mijn rots en Mijn zaligheid voor u.   
 
LEV 18:18 Bidt de Vader in Mijn naam, in vertrouwen gelovende, dat gij zult ontvangen, en gij zult de 
Heilige Geest hebben, Die alle dingen openbaart, die de mensenkinderen dienstig zijn.   
 
LEV 18:19 En wanneer gij geen geloof, hoop en liefde hebt, kunt gij niets doen.   
 
LEV 18:20 Bestrijd geen kerk, tenzij het de kerk van de duivel is.   
 
LEV 18:21 Neemt de naam van Christus op u, en spreekt de waarheid met ernst.   
 
LEV 18:22 En allen, die zich bekeren en in Mijn naam, die Jezus Christus is, worden gedoopt, en tot het 
einde toe volharden, zullen zalig worden.   
 
LEV 18:23 Ziet, Jezus Christus is de naam, die door de Vader is gegeven, en er is geen andere naam 
gegeven, waardoor de mens kan zalig worden;  
 
LEV 18:24 Daarom moeten alle mensen de naam op zich nemen, die door de Vader is gegeven, want 
met die naam zullen zij ten laatsten dage worden geroepen;  
 
LEV 18:25 Indien zij daarom de naam niet weten, waarmede zij worden geroepen, kunnen zij geen plaats 
hebben in het koninkrijk Mijns Vaders.   
 
LEV 18:26 En nu, ziet, er zijn anderen, die worden geroepen om Mijn evangelie te verkondigen, zowel tot 
niet-Jood als tot Jood;  
 
LEV 18:27 Ja, namelijk twaalf; en de Twaalf zullen Mijn discipelen zijn, en zij zullen Mijn naam op zich 
nemen; en de Twaalf zullen met een vol voornemen des harten verlangen Mijn naam op zich te nemen.   
 
LEV 18:28 En indien zij met een vol voornemen des harten Mijn naam op zich verlangen te nemen, 
worden zij geroepen om uit te gaan in de ganse wereld, om Mijn evangelie aan ieder schepsel te 
prediken.   
 
LEV 18:29 En zij zijn het, die van Mijnentwege worden geordend om in Mijn naam te dopen, 
overeenkomstig hetgeen is geschreven;  
 
LEV 18:30 En wat geschreven is, hebt gij voor u; daarom moet gij het verrichten overeenkomstig de 
geschreven woorden.   
 
LEV 18:31 En nu spreek Ik tot u, de Twaalf:  Ziet, Mijn genade is u genoeg; gij moet in oprechtheid voor 
Mij wandelen en niet zondigen.   
 
LEV 18:32 En ziet, gij zijt het, die van Mijnentwege wordt geordend om priesters en leraars te ordenen; 
om Mijn evangelie te verkondigen, overeenkomstig de macht des Heiligen Geest, die in u is 
overeenkomstig de roepingen en gaven van God aan de mensen;  
 
LEV 18:33 En Ik, Jezus Christus, uw Heer en uw God, heb het gesproken.   
 
LEV 18:34 Deze woorden zijn niet van mensen, noch van een mens, doch van Mij; daarom zult gij 
getuigen, dat ze van Mij zijn, en niet van een mens;  
 
LEV 18:35 Want het is Mijn stem, die ze tot u spreekt; want ze worden u door Mijn Geest gegeven, en 
door Mijn macht kunt gij ze elkander voorlezen; en zonder Mijn macht zoudt gij ze niet kunnen hebben;  
 
LEV 18:36 Daarom kunt gij getuigen, dat gij Mijn stem hebt gehoord, en Mijn woorden kent.   



 
LEV 18:37 En nu, ziet, Ik geef u, Oliver Cowdery, alsmede David Whitmer, opdracht om de Twaalf uit te 
kiezen, die de verlangens zullen hebben, waarvan Ik heb gesproken;  
 
LEV 18:38 En aan hun verlangens en hun werken zult gij hen kennen.   
 
LEV 18:39 En wanneer gij hen zult hebben gevonden, zult gij hun deze dingen tonen.   
 
LEV 18:40 En gij zult nederknielen en de Vader in Mijn naam aanbidden.   
 
LEV 18:41 En gij moet tot de wereld prediken, en zeggen:  Gij moet u bekeren en in de naam van Jezus 
Christus worden gedoopt;  
 
LEV 18:42 Want alle mensen moeten zich bekeren en gedoopt worden, ja, mannen en vrouwen, en ook 
kinderen, die tot de jaren van verantwoordelijkheid zijn gekomen.   
 
LEV 18:43 En nu, nadat gij dit hebt ontvangen, moet gij Mijn geboden in alle dingen onderhouden;  
 
LEV 18:44 En door u zal Ik een wonderbaar werk onder de mensenkinderen verrichten, dat velen van 
hun zonden zal overtuigen, zodat zij tot bekering mogen komen, en tot het koninkrijk Mijns Vaders.   
 
LEV 18:45 Daarom gaan de zegeningen, die Ik u geef, alles te boven.   
 
LEV 18:46 En indien gij Mijn geboden niet onderhoudt, nadat gij dit hebt ontvangen, kunt gij niet zalig 
worden in het koninkrijk Mijns Vaders.   
 
LEV 18:47 Ziet, Ik, Jezus Christus, uw Here en uw God en uw Verlosser, heb het door de macht van Mijn 
Geest gesproken.  Amen.   
 

Afdeling 19 
 
LEV 19:1 Ik ben de Alpha en de Omega, Christus, de Here; ja, Die ben Ik, het Begin en het Einde, de 
Verlosser der wereld.   
 
LEV 19:2 Ik heb de wil van Hem, van Wie Ik ben, namelijk de Vader, aangaande Mij volbracht en 
voleindigd.  En dit heb Ik gedaan, opdat Ik alle dingen aan Mij zou kunnen onderwerpen;  
 
LEV 19:3 En Ik behoud alle macht, zelfs om Satan en zijn werken te verwoesten bij het einde der wereld 
en op de laatste dag van het oordeel, dat Ik over de inwoners der aarde zal uitspreken, wanneer Ik ieder 
mens zal oordelen volgens zijn werken en de daden, die hij heeft verricht.   
 
LEV 19:4 En voorzeker moet één ieder zich bekeren of lijden, want Ik, God, ben eindeloos.   
 
LEV 19:5 Daarom herroep Ik de oordelen niet, die Ik zal vellen, doch weeën zullen uitgaan, geween, 
gehuil en tandengeknars, ja, voor hen, die aan Mijn linkerhand worden gevonden.   
 
LEV 19:6 Evenwel staat er niet geschreven, dat er geen einde aan deze kwelling zal zijn, doch er staat 
geschreven eindeloze kwelling.   
 
LEV 19:7 Wederom staat er geschreven eeuwige verdoemenis; daarom is dit uitdrukkelijker dan andere 
[plaatsen in de] Schriften, opdat het op het hart van de mensenkinderen mocht inwerken, louter ter ere 
van Mijn naam.   
 
LEV 19:8 Daarom zal Ik u deze verborgenheid ontvouwen, want gij dient dit te weten, evenals Mijn 
apostelen.   
 



LEV 19:9 Ik spreek tot u, die als één persoon in deze aangelegenheid zijt gekozen, opdat gij in Mijn rust 
moogt ingaan.   
 
LEV 19:10 Want zie, hoe groot is de verborgenheid der godzaligheid!  Want zie, Ik ben eindeloos, en de 
straf, die door Mijn hand wordt gegeven, is eindeloze straf, want Mijn naam is Eindeloos.  Daarom --  
 
LEV 19:11 Eeuwige straf is Gods straf.   
 
LEV 19:12 Eindeloze straf is Gods straf.   
 
LEV 19:13 Daarom gebied Ik u, dat gij u bekeert en de geboden onderhoudt, die gij in Mijn naam van Mijn 
dienstknecht Joseph Smith Jr. hebt ontvangen;  
 
LEV 19:14 En door Mijn almachtige kracht hebt gij ze ontvangen;  
 
LEV 19:15 Daarom gebied Ik u, dat gij u bekeert -- bekeert, opdat Ik u niet met de roede Mijns monds sla, 
en met Mijn toorn en Mijn gramschap.  En uw lijden hevig zij -- gij weet niet hoe hevig, gij weet niet hoe 
verschrikkelijk, ja, gij weet niet hoe zwaar te dragen.   
 
LEV 19:16 Want zie, Ik, God, heb deze dingen voor allen geleden, opdat zij niet zouden lijden, indien zij 
zich wilden bekeren;  
 
LEV 19:17 Doch indien zij zich niet wilden bekeren, moeten zij lijden zoals Ik;  
 
LEV 19:18 Welk lijden Mij, God, de Grootste van allen, van pijn deed sidderen en uit iedere porie 
bloeden, en zowel lichamelijk als geestelijk deed lijden, en Ik wenste, dat Ik de bittere drinkbeker niet 
behoefde te drinken, en kon terugdeinzen --  
 
LEV 19:19 Niettemin, ere zij de Vader, en Ik dronk de beker en voleindigde Mijn voorbereidingen voor de 
kinderen der mensen.   
 
LEV 19:20 Daarom gebied Ik u wederom, dat gij u bekeert, opdat Ik u niet door Mijn almachtige kracht 
vernedere; en dat gij uw zonden belijdt, opdat gij deze straffen, waarvan Ik heb gesproken, niet behoeft te 
ondergaan, en die gij in de minste, ja, in de allergeringste mate hebt gevoeld, toen Ik Mijn geest aan u 
onttrok.   
 
LEV 19:21 En Ik gebied u, dat gij niets dan bekering predikt, en deze dingen niet aan de wereld toont, 
voordat Ik het in Mijn wijsheid goed acht.   
 
LEV 19:22 Want zij kunnen nu geen vaste spijs verdragen, doch moeten met melk worden gevoed; 
daarom moeten zij deze dingen niet weten, opdat zij niet omkomen.   
 
LEV 19:23 Leer van Mij, en luister naar Mijn woorden; wandel in de ootmoed van Mijn Geest, en in Mij 
zult gij vrede hebben.   
 
LEV 19:24 Ik ben Jezus Christus; Ik kwam door de wil van de Vader, en Ik doe Zijn wil.   
 
LEV 19:25 En verder gebied Ik u, dat gij uws naasten vrouw niet zult begeren, noch uw naaste naar het 
leven staan.   
 
LEV 19:26 En verder gebied Ik u, dat gij niet aan uw goederen moet zijn gehecht, maar er vrijelijk van 
afstaat voor het drukken van het Boek van Mormon, dat de waarheid en het woord Gods bevat --  
 
LEV 19:27 Hetwelk Mijn woord is tot de niet-Joden, opdat het spoedig tot de Joden moge gaan, van wie 
de Lamanieten een overblijfsel zijn, zodat zij het evangelie moge geloven, en niet langer uitzien naar de 
komst van een Messias, Die reeds is gekomen.   



 
LEV 19:28 En verder gebied Ik u, dat gij zowel overluid als in uw hart zult bidden; ja, zowel voor de 
wereld als in het geheim, zowel in het openbaar als in het verborgen.   
 
LEV 19:29 En gij zult blijde tijdingen verkondigen, ja, ze bekendmaken op de bergen, en op iedere hoge 
plaats, en onder ieder volk, dat gij zult mogen zien.   
 
LEV 19:30 En gij zult het in alle ootmoedigheid doen, op Mij vertrouwende, en niet smaden, die u 
smaden.   
 
LEV 19:31 En gij zult niet over leerstukken spreken, doch gij zult bekering verkondigen, en geloof in de 
Zaligmaker, en vergeving van zonden door de doop en door vuur, ja, namelijk de Heilige Geest.   
 
LEV 19:32 Zie, dit is een groot gebod, en het laatste, dat Ik u aangaande deze zaak zal geven; want dit 
zal voldoende zijn voor uw dagelijkse levenswandel, ja, tot aan het einde van uw leven.   
 
LEV 19:33 En indien gij deze raadgevingen veronachtzaamt, zal er ellende over u komen, ja, gijzelf en 
uw bezittingen zullen vergaan.   
 
LEV 19:34 Geef een deel van uw bezittingen weg, ja, een gedeelte van uw landerijen en van al het 
andere, behalve wat voor het onderhoud van uw gezin nodig is.   
 
LEV 19:35 Betaal de schuld, die gij bij de drukker hebt gemaakt.  Bevrijd u van slavernij.   
 
LEV 19:36 Blijf weg van uw huis en haard, behalve wanneer gij uw huisgezin wenst te zien;  
 
LEV 19:37 En spreek vrijelijk tot allen; ja, predik, vermaan, verkondig de waarheid, ja, met luider stemme, 
met vreugdegejuich, roepende:  Hosanna, hosanna, gezegend zij de naam van de Here God!   
 
LEV 19:38 Bid altijd, en Ik zal Mijn Geest op u uitstorten, en groot zal uw zegen zijn -- ja, groter zelfs, dan 
indien gij in dezelfde mate aardse en vergankelijke schatten zoudt verkrijgen.   
 
LEV 19:39 Zie, kunt gij dit lezen, zonder u te verblijden en uw hart van vreugde te verheffen?   
 
LEV 19:40 Of kunt gij langer rondlopen als een blinde leidsman?   
 
LEV 19:41 Of kunt gij nederig en zachtmoedig zijn, en u verstandig voor Mij gedragen?  Ja, kom tot Mij, 
uw Zaligmaker.  Amen.   
 

Afdeling 20 
 
LEV 20:1 Het ontstaan van de kerk van Christus in deze laatste dagen geschiedde achttienhonderd en 
dertig jaren sinds de komst in het vlees van onze Here en Zaligmaker, Jezus Christus.  De kerk wordt 
door de wil en geboden van God op juiste grondslag en in overeenstemming met de landswetten 
georganiseerd en gesticht op de zesde dag van de vierde maand, welke maand April wordt genoemd --  
 
LEV 20:2 Welke geboden aan Joseph Smith Jr. werden gegeven, die van Godswege werd geroepen en 
tot apostel van Jezus Christus werd geordend om de eerste ouderling van deze kerk te zijn;  
 
LEV 20:3 En aan Oliver Cowdery -- een apostel van Jezus Christus -- die eveneens van Godswege werd 
geroepen, en die door hem [Joseph] werd geordend om de tweede ouderling van deze kerk te zijn;  
 
LEV 20:4 En dit volgens de genade van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, Wie alle eer zij, nu en 
voor eeuwig.  Amen.   
 



LEV 20:5 Nadat het waarlijk aan deze eerste ouderling was geopenbaard, dat hij vergiffenis zijner zonden 
had ontvangen, werd hij opnieuw verstrikt in de ijdelheden der wereld;  
 
LEV 20:6 Maar nadat hij zich door geloof oprecht had bekeerd en verootmoedigd, onderwees God hem 
bij monde van een heilige engel, wiens gelaat als de bliksem was, en wiens klederen rein en wit waren, 
boven alle andere witheid.   
 
LEV 20:7 En gaf hem geboden, die hem inspireerden;  
 
LEV 20:8 En gaf hem macht van omhoog om met de middelen, die van te voren werden bereid, het Boek 
van Mormon te vertalen;  
 
LEV 20:9 Dat een kroniek bevat van een gevallen volk en de volheid van het evangelie van Jezus 
Christus voor de niet-Joden, alsmede voor de Joden;  
 
LEV 20:10 Dat door inspiratie werd gegeven, en door de bediening van engelen aan anderen wordt 
bevestigd, en door hen aan de wereld wordt verkondigd --  
 
LEV 20:11 Hiermede de wereld bewijzende, dat de heilige Schriften wáár zijn, en dat God inderdaad 
mensen inspireert, en hen tot Zijn heilig werk roept, zowel in deze eeuw en in dit geslacht, als in 
geslachten van ouds;  
 
LEV 20:12 Daardoor aantonend, dat Hij dezelfde God is, gisteren, heden en voor eeuwig.  Amen.   
 
LEV 20:13 Omdat er zulke grote getuigen zijn, zal de wereld bijgevolg door hen worden geoordeeld, 
namelijk zovelen, als er hierna dit werk zullen leren kennen.   
 
LEV 20:14 En zij, die het in geloof ontvangen.  en gerechtigheid werken, zullen een kroon des eeuwigen 
levens ontvangen;  
 
LEV 20:15 Doch voor hen, die hun hart in ongeloof verstokken, en het verwerpen, zal het tot hun eigen 
veroordeling verkeren --  
 
LEV 20:16 Want de Here God heeft het gesproken; en wij, de ouderlingen van de kerk, hebben de 
woorden van de glorierijke Majesteit in de hoge gehoord, en geven er getuigenis van; Hem zij ere voor 
eeuwig.  Amen.   
 
LEV 20:17 Hierdoor weten wij, dat er een God in de hemel is, Die oneindig en eeuwig is, van eeuwigheid 
tot eeuwigheid dezelfde onveranderlijke God, de Maker van hemel en aarde en van alles wat daarin is;  
 
LEV 20:18 En dat Hij de mens schiep, man en vrouw; naar Zijn eigen beeld en naar Zijn eigen gelijkenis 
schiep Hij hen;  
 
LEV 20:19 En gaf hun geboden, dat zij Hem, de enige levende en ware God, zouden liefhebben en 
dienen, en dat Hij het enige Wezen zou zijn, Dat zij zouden aanbidden.   
 
LEV 20:20 Maar door de overtreding van deze heilige wetten werd de mens zinnelijk en duivels, en werd 
een gevallen mens.   
 
LEV 20:21 Daarom heeft de Almachtige God Zijn Enig geboren Zoon gegeven, zoals in die Schriften 
staat, die door Hem zijn gegeven.   
 
LEV 20:22 Hij onderging verzoekingen, maar schonk er geen aandacht aan.   
 
LEV 20:23 Hij werd gekruisigd, stierf, en herrees de derde dag; 
 



LEV 20:24 En voer ten hemel om ter rechterhand des Vaders te zitten en volgens de wil des Vaders met 
almacht te regeren;  
 
LEV 20:25 Opdat allen, die zouden geloven en in Zijn heilige naam worden gedoopt, en in geloof tot het 
einde toe volharden, zalig zouden worden --  
 
LEV 20:26 Niet alleen zij, die geloofden, nadat Hij in het midden des tijds in het vlees kwam, maar allen, 
die sedert den beginne hebben geleefd -- namelijk allen, die leefden v3/43/4r Zijn komst, en in de 
woorden van de heilige profeten geloofden, die spraken, zoals zij werden ge´nspireerd door de gave van 
de Heilige Geest, en waarlijk in alles van Hem getuigden -- zouden het eeuwige leven hebben,  
 
LEV 20:27 zowel als zij, die naderhand zouden komen, en geloven in de gaven en roepingen van God 
door de Heilige Geest, Die getuigenis geeft van de Vader en de Zoon;  
 
LEV 20:28 Welke Vader, Zoon en Heilige Geest één God zijn, oneindig en eeuwig, onvergankelijk.  
Amen.   
 
LEV 20:29 En wij weten, dat alle mensen zich moeten bekeren, en in de naam van Jezus Christus 
geloven, en de Vader in Zijn naam aanbidden, en in geloof in Zijn naam tot het einde toe volharden, 
anders kunnen zij niet zalig worden in het koninkrijk Gods.   
 
LEV 20:30 En wij weten, dat rechtvaardigmaking door de genade van onze Heer en Heiland, Jezus 
Christus, juist en waar is;  
 
LEV 20:31 En ook weten wij, dat heiliging door de genade van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, 
juist en waar is voor allen, die God liefhebben en dienen met al hun macht, verstand en sterkte.   
 
LEV 20:32 Doch er is een mogelijkheid, dat de mens van de genade zal kunnen vervallen, en de levende 
God verlaten;  
 
LEV 20:33 Laten de leden der kerk daarom acht geven, en steeds bidden, opdat zij niet in verzoeking 
vallen;  
 
LEV 20:34 Ja, en laten zelfs ook zij, die zijn geheiligd, acht geven.   
 
LEV 20:35 En wij weten, dat deze dingen waar zijn en overeenkomstig de openbaringen van Johannes; 
dat ze noch iets toevoegen aan, noch iets afnemen van de profetie van zijn boek, de heilige Schriften, of 
de openbaringen van God, die hierna door de gave en de macht van de Heilige Geest, de stem van God, 
of door engelenbediening zullen worden gegeven.   
 
LEV 20:36 En de Here God heeft het gesproken; ere, macht en heerlijkheid zij Zijn heilige naam, nu en 
voor eeuwig.  Amen.   
 
LEV 20:37 En verder, als een gebod voor de kerk aangaande de wijze van dopen -Allen, die zich voor 
God verootmoedigen, en verlangen te worden gedoopt, en met gebroken hart en verslagen geest komen, 
en voor de kerk betuigen, dat zij zich waarlijk van al hun zonden hebben bekeerd, en gewillig zijn de 
naam van Jezus Christus op zich te nemen, en vastbesloten zijn om Hem tot het einde toe te dienen, en 
waarlijk door hun werken bewijzen, dat zij van de Geest van Christus hebben ontvangen ter vergeving 
van hun zonden, zullen door de doop in de kerk worden opgenomen.   
 
LEV 20:38 De plicht van de ouderlingen, priesters, leraars, diakenen en leden van de kerk van Christus -- 
Een apostel is een ouderling, en het is zijn roeping om te dopen;  
 
LEV 20:39 En om andere ouderlingen, priesters, leraars en diakenen te ordenen;  
 



LEV 20:40 En om brood en wijn -- de zinnebeelden van het vlees en het bloed van Christus -- toe te 
dienen;  
 
LEV 20:41 En om hen, die door de doop tot de kerk zijn toegetreden, te bevestigen door handoplegging 
voor de doop met vuur en met de Heilige Geest, overeenkomstig de Schriften;  
 
LEV 20:42 En om te onderwijzen, uit te leggen, te vermanen, te dopen, en over de kerk te waken;  
 
LEV 20:43 En om de [leden der] kerk te bevestigen door handoplegging en het verlenen van de Heilige 
Geest;  
 
LEV 20:44 En om de leiding te nemen van alle bijeenkomsten.   
 
LEV 20:45 De ouderlingen dienen de bijeenkomsten te leiden, zoals zij door de Heilige Geest worden 
geleid, overeenkomstig de geboden en openbaringen van God.   
 
LEV 20:46 De plicht van de priester is om te prediken, te onderwijzen, uit te leggen, te vermanen, te 
dopen en het avondmaal te bedienen.   
 
LEV 20:47 En de huizen van alle leden te bezoeken, en hen te vermanen overluid en in het verborgen te 
bidden, en alle huiselijke plichten na te komen.   
 
LEV 20:48 En hij mag eveneens anderen tot priester, leraar en diaken ordenen.   
 
LEV 20:49 En wanneer er geen ouderling aanwezig is, dient hij de leiding te nemen van bijeenkomsten;  
 
LEV 20:50 Doch indien er een ouderling aanwezig is, dient hij alleen te prediken, te onderwijzen, uit te 
leggen, te vermanen en te dopen,  
 
LEV 20:51 En de huizen van alle leden te bezoeken en hen te vermanen overluid en in het verborgen te 
bidden, en alle huiselijke plichten na te komen.   
 
LEV 20:52 In al deze plichten dient de priester de ouderling behulpzaam te zijn, indien de 
omstandigheden dit vereisen.   
 
LEV 20:53 De plicht van de leraar is om altijd over de [leden der] kerk te waken, en met hen te zijn en 
hen te sterken;  
 
LEV 20:54 En toe te zien, dat er geen ongerechtigheid onder de [leden der] kerk is, noch ongenoegen 
met elkander, noch liegen, lasteren of kwaadspreken;  
 
LEV 20:55 En toe te zien, dat de [leden der] kerk dikwijls te zamen komen, en ook, dat zij allen hun plicht 
doen.   
 
LEV 20:56 En hij dient de leiding te nemen in bijeenkomsten bij afwezigheid van ouderling of priester --  
 
LEV 20:57 En hij dient altijd in al zijn plichten in de kerk door de diakenen te worden bijgestaan, indien de 
omstandigheden dit vereisen.   
 
LEV 20:58 Maar leraars noch diakenen hebben gezag om te dopen, het avondmaal te zegenen, of 
handen op te leggen;  
 
LEV 20:59 Zij dienen echter te waarschuwen, uit te leggen, te vermanen, te onderwijzen, en allen uit te 
nodigen tot Christus te komen.   
 



LEV 20:60 Iedere ouderling, priester, leraar of diaken moet worden geordend volgens de gaven en 
roepingen Gods aan hem; en hij moet worden geordend door de macht van de Heilige Geest, die in de 
persoon is, die hem ordent.   
 
LEV 20:61 Alle ouderlingen, die deze kerk van Christus vormen, dienen eens per drie maanden in 
conferentie bijeen te komen, of van tijd tot tijd, zoals genoemde conferenties zullen aanwijzen of bepalen;  
 
LEV 20:62 En genoemde conferenties dienen alle kerkelijke aangelegenheden te behandelen die te dien 
tijde nodig zijn.   
 
LEV 20:63 De ouderlingen dienen hun aanstelling van andere ouderlingen te ontvangen, door stemming 
der kerkelijke gemeente, waartoe zij behoren, of van de conferenties.   
 
LEV 20:64 Iedere priester, leraar of diaken, die door een priester wordt geordend, kan op die tijd een 
certificaat van hem ontvangen, welk certificaat, wanneer dit aan een ouderling zal worden voorgelegd, 
hem recht zal geven op een aanstelling, die hem zal machtigen om de plichten van zijn roeping te 
vervullen; of hij kan het van een conferentie verkrijgen.   
 
LEV 20:65 Niemand dient tot enig ambt in deze kerk te worden aangesteld, waar een op de juiste wijze 
georganiseerde vertakking der kerk bestaat, zonder de stem van die gemeente;  
 
LEV 20:66 Doch de presiderende ouderlingen, reizende bisschoppen, leden van de hoge raad, 
hogepriesters en ouderlingen kunnen het recht hebben om te ordenen, waar geen vertakking der kerk 
bestaat om hierover te stemmen.   
 
LEV 20:67 Iedere president van het hogepriesterschap (of de presiderende ouderling), bisschop, lid van 
de hoge raad, of hogepriester dient door aanwijzing van een hoge raad of een algemene conferentie te 
worden geordend.   
 
LEV 20:68 De plicht der leden, nadat zij door de doop zijn opgenomen.  -- De ouderlingen of priesters 
dienen voldoende tijd te hebben om alles betreffende de kerk van Christus aan de leden duidelijk te 
maken, voordat zij van het avondmaal nuttigen en door het opleggen der handen van de ouderlingen 
worden bevestigd, zodat alle dingen ordelijk mogen worden gedaan.   
 
LEV 20:69 En de leden dienen voor de kerk, en eveneens voor de ouderlingen, door een godvruchtige 
wandel en omgang te tonen, dat zij het waardig zijn, zodat er werken en geloof mogen zijn, die met de 
heilige Schrift overeenstemmen, en zij in heiligheid voor de Here wandelen.   
 
LEV 20:70 Elk lid van de kerk van Christus, dat kinderen heeft, dient hen voor de gemeente te brengen, 
tot de ouderlingen, die in de naam van Jezus Christus hun handen op hen dienen te leggen, en hen in 
Zijn naam te zegenen.   
 
LEV 20:71 Niemand kan in de kerk van Christus worden opgenomen, tenzij hij de jaren van 
verantwoordelijkheid jegens God heeft bereikt, en in staat is zich te bekeren.   
 
LEV 20:72 De doop dient op de volgende wijze te worden bediend aan allen, die zich bekeren --  
 
LEV 20:73 De persoon, die van Godswege is geroepen, en van Jezus Christus gezag heeft om te dopen, 
zal in het water afdalen met hem of haar, die zich voor de doop heeft aangemeld, en zeggen, hem of haar 
bij de naam noemende:  Van Jezus Christus' wege gemachtigd zijnde, doop ik u in de naam des Vaders, 
en des Zoons, en des Heiligen Geestes.  Amen.   
 
LEV 20:74 Dan zal hij hem of haar in het water onderdompelen, en de gedoopte zal wederom uit het 
water opkomen.   
 



LEV 20:75 Het is dienstig, dat de gemeente dikwijls te zamen vergadert om brood en wijn te nuttigen ter 
gedachtenis van de Here Jezus;  
 
LEV 20:76 En de ouderling of priester zal het zegenen; en op de volgende wijze zal hij het zegenen -- hij 
zal voor de gemeente nederknielen, en de Vader in plechtig gebed aanroepen en zeggen:   
 
LEV 20:77 O God, de Eeuwige Vader, wij bidden U in de naam van Uw Zoon, Jezus Christus, dit brood te 
zegenen en te heiligen voor de zielen van allen, die er van nuttigen; dat zij het mogen eten ter 
gedachtenis van het lichaam van Uw Zoon, en voor U, o God, de Eeuwige Vader, betuigen, dat zij 
gewillig zijn de naam van Uw Zoon op zich te nemen, Zijner altijd indachtig te zijn, en Zijn geboden te 
onderhouden, die Hij hun heeft gegeven, opdat zij altijd Zijn Geest met zich mogen hebben.  Amen.   
 
LEV 20:78 De wijze van het zegenen van de wijn -- hij zal eveneens de beker nemen en zeggen:   
 
LEV 20:79 O God, de Eeuwige Vader, wij bidden U in de naam van Uw Zoon, Jezus Christus, deze wijn 
te zegenen en te heiligen voor de zielen van allen, die er van drinken; dat zij het mogen doen ter 
gedachtenis van het bloed van Uw Zoon, dat voor hen werd vergoten; dat zij voor U, o God, de eeuwige 
Vader, betuigen, Zijner altijd indachtig te zijn, opdat zij Zijn Geest met zich mogen hebben.  Amen.   
 
LEV 20:80 Met elk lid der kerk van Christus, dat zondigt, of op een overtreding wordt betrapt, zal worden 
gehandeld, zoals de Schriften voorschrijven.   
 
LEV 20:81 Het zal de plicht zijn van de verschillende gemeenten, die de kerk van Christus vormen, een of 
meer van hun leraars te zenden om de verschillende conferenties bij te wonen, die door de ouderlingen 
der kerk worden gehouden.   
 
LEV 20:82 Met een lijst der namen van de verschillende leden, die zich sedert de laatstgehouden 
conferentie bij de kerk hebben aangesloten; of laat een priester een lijst brengen, opdat er een geregelde 
lijst van alle namen der ganse kerk in een boek moge worden bijgehouden door één der ouderlingen, die 
door de andere ouderlingen van tijd tot tijd zal worden aangesteld;  
 
LEV 20:83 En eveneens, indien sommigen uit de gemeenschap der kerk zijn buitengesloten, zodat hun 
namen uit het algemene naamregister der kerk kunnen worden uitgewist.   
 
LEV 20:84 Alle leden, die verhuizen uit de gemeente waar zij wonen, kunnen, indien zij naar een 
gemeente gaan, waar zij niet bekend zijn, een brief medenemen, die getuigt dat zij erkende leden zijn en 
van goed gedrag; dit certificaat mag worden ondertekend door iedere ouderling of priester, indien het lid, 
dat de brief ontvangt de ouderling of priester persoonlijk bekend is, of het kan worden ondertekend door 
de leraars of diakenen der gemeente.   
 

Afdeling 21 
 
LEV 21:1 Zie, er zal onder u een kroniek worden bijgehouden, en hierin zult gij worden genoemd een 
ziener, vertaler, profeet, apostel van Jezus Christus, en ouderling der kerk door de wil van God, de 
Vader, en de genade van uw Here Jezus Christus,  
 
LEV 21:2 En gij zijt door de Heilige Geest geïnspireerd om het fundament der kerk te leggen en deze tot 
het allerheiligste geloof op te bouwen;  
 
LEV 21:3 Welke kerk werd georganiseerd en gevestigd in het jaars des Heren achttienhonderddertig, in 
de vierde maand en op de zesde dag van de  maand, die April wordt genoemd.   
 
LEV 21:4 Daarom moet gij, Mijn kerk, acht geven op al Zijn woorden en geboden, die hij u zal geven, 
zoals hij ze ontvangt, en in alle heiligheid voor Mij wandelen;  
 



LEV 21:5 Want gij moet zijn woord ontvangen in alle geduld en geloof, alsof het uit Mijn eigen mond 
kwam.   
 
LEV 21:6 Want indien gij deze dingen doet, zullen de poorten der hel u niet overweldigen; ja, de Here 
God zal de machten der duisternis voor u verspreiden en de hemelen voor uw welzijn en voor de 
heerlijkheid Zijns naam doen schudden.   
 
LEV 21:7 Want aldus zegt de Here God; Hem heb Ik geïnspireerd om de zaak van Zion met zeer grote 
kracht te bevorderen; Ik ken zijn ijver, en zijn gebeden heb Ik gehoord.   
 
LEV 21:8 Ja, zijn geween om Zion heb Ik gezien, en Ik zal maken dat hij er niet langer om zal treuren; 
want de dagen zijn gekomen, dat hij zich verheugt over de vergeving van zijn zonden en de 
openbaarmaking van Mijn zegeningen op zijn werken.   
 
LEV 21:9 Want zie, Ik zal allen, die in Mijn  wijngaard werken, zegenen met een grote zegen, en zij zullen 
zijn woorden geloven, die hem van Mijnentwege door de Trooster worden gegeven, Die openbaart, dat 
Jezus door zondige mensen voor de zonden der wereld werd gekruisigd, ja, voor de vergeving der 
zonden voor het verslagen hart.   
 
LEV 21:10 Daarom moet hij door u, Oliver Cowdery, Mijn apostel, worden geordend;  
 
LEV 21:11 Dit is een voorschrift voor u, opdat gij een ouderling zijt, door hem aangesteld, en hij de eerste 
voor u is, zodat gij een ouderling moogt zijn in de kerk van Christus, die Mijn naam draagt --  
 
LEV 21:12 En van deze kerk de eerste prediker tot de kerk en tot de wereld, ja, tot de niet-Joden; ja, en 
ziet, ziet!  Eveneens tot de Joden, aldus zegt de Here God.  Amen.   
 

Afdeling 22 
 
LEV 22:1 Ziet, Ik zeg u, dat Ik alle oude verbonden in deze aangelegenheid heb laten wegdoen; dit is een 
nieuw en eeuwigdurend verbond, namelijk hetgeen sinds het begin was.   
 
LEV 22:2 Bijgevolg, ofschoon iemand honderd malen zou worden gedoopt, baat het hem niets, want gij 
kunt de enge poort niet ingaan door de wet van Mozes, noch door uw dode werken.   
 
LEV 22:3 Want wegens uw dode werken heb Ik dit laatste verbond en deze kerk voor Mij doen oprichten, 
zoals in de dagen van ouds.   
 
LEV 22:4 Gaat daarom in door de poort, zoals Ik heb geboden, en tracht niet uw God raad te geven.  
Amen.   
 

Afdeling 23 
 
LEV 23:1 Zie, Ik spreek enkele woorden tot u, Oliver.  Zie, gij zijt gezegend, en zijt onder geen oordeel.  
Doch hoed u voor hoogmoed, opdat gij niet in verzoeking valt.   
 
LEV 23:2 Maak uw roeping aan de kerk bekend, en eveneens aan de wereld, en uw hart zal worden 
geopend om de waarheid van nu af aan voor immer te prediken.  Amen.   
 
LEV 23:3 Zie, Ik spreek enkele woorden tot u, Hyrum; want gij zijt evenmin onder een oordeel, en uw hart 
is geopend en uw tong is losgemaakt; uw roeping is om te vermanen, en om de kerk voortdurend te 
versterken.  Daarom ligt uw plicht steeds in de kerk, en wel wegens uw geslacht.  Amen.   
 
LEV 23:4 Zie, Ik spreek enkele woorden tot u, Samuël; want gij zijt evenmin onder een oordeel; uw 
roeping is om te vermanen en om de kerk te versterken; gij zijt nog niet geroepen om tot de wereld te 
prediken.  Amen.   



 
LEV 23:5 Zie, Ik spreek enkele woorden tot u, Joseph; want gij zijt evenmin onder een oordeel; uw 
roeping is ook om te vermanen en om de kerk te versterken; dit is van nu af aan voor immer uw plicht.  
Amen.   
 
LEV 23:6 Zie, met deze woorden maak Ik u bekend, Joseph Knight, dat gij uw kruis moet opnemen, en 
dat gij zowel overluid voor de wereld, als in het geheim moet bidden, en in uw gezin, onder uw vrienden 
en overal.   
 
LEV 23:7 En zie, het is uw plicht om u bij de ware kerk aan te sluiten en uw stem voortdurend te 
verheffen ter vermaning, opdat gij het loon van de arbeider moogt ontvangen.  Amen.   
 

Afdeling 24 
 
LEV 24:1 Zie, gij waart geroepen en gekozen om het Boek van Mormon te schrijven, en tot Mijn 
bediening; Ik heb u uit uw bezoekingen verlost en u raad gegeven, zodat gij van al uw vijanden zijt 
bevrijd, en van de machten van Satan en van duisternis!   
 
LEV 24:2 Niettemin zijt gij in uw overtredingen niet te verontschuldigen; ga echter uw weg en zondig niet 
meer.   
 
LEV 24:3 Maak uw ambt groot; ga spoedig, nadat gij uw velden hebt bezaaid en ze hebt beveiligd, naar 
de leden der kerk in Colesville, Fayette en Manchester, en zij zullen u ondersteunen, en Ik zal hen zowel 
geestelijk als stoffelijk zegenen;  
 
LEV 24:4 Doch wanneer zij u niet ontvangen, zal Ik een vloek over hen doen komen in plaats van een 
zegen.   
 
LEV 24:5 En gij moet voortgaan God in Mijn naam aan te roepen en de dingen te schrijven, die u door de 
Trooster zullen worden ingegeven, en alle Schriften aan de kerk verklaren.   
 
LEV 24:6 En het zal u op het juiste ogenblik worden ingegeven, wat gij moet spreken en schrijven, en zij 
zullen het horen, anders zal Ik een vloek over hen doen komen in plaats van een zegen.   
 
LEV 24:7 Want gij moet al uw diensten aan Zion wijden; en hierin zult gij kracht hebben.   
 
LEV 24:8 Wees geduldig in bezoekingen, want gij zult er velen hebben; maar verdraag ze, want zie, Ik 
ben met u, zelfs tot aan het einde uwer dagen.   
 
LEV 24:9 En voor stoffelijke werkzaamheden zult gij geen kracht hebben, want dit is uw roeping niet.  
Wijd u aan uw roeping, en gij zult dat ontvangen, waarmede gij uw ambt kunt grootmaken en alle 
Schriften uitleggen, en ga voort met handopleggen en het bevestigen der gemeenten.   
 
LEV 24:10 En uw broeder Oliver zal voortgaan Mijn naam bekend te maken aan de wereld en ook aan de 
kerk.  En hij moet niet veronderstellen, dat hij ooit genoeg in Mijn werk kan zeggen; en zie:  Ik ben met 
hem tot het einde.   
 
LEV 24:11 In Mij zal hij heerlijkheid hebben, en niet van zichzelf, hetzij in zwakheid of in sterkte, in 
banden of vrij;  
 
LEV 24:12 En ten allen tijde en overal moet hij zijn stem verheffen, en bij dag en nacht Mijn evangelie 
verkondigen als met de stem van een bazuin.  En Ik zal hem kracht geven, zoals onder de mensen niet 
bekend is.   
 
LEV 24:13 Verlang geen wonderen, tenzij Ik u zal gebieden, behalve het uitwerpen van duivelen, het 
genezen der zieken, tegen vergiftigde slangen en tegen dodelijke vergiften;  



 
LEV 24:14 En deze dingen moet gij niet doen, tenzij het van u wordt verlangd door hen, die het wensen, 
opdat de Schriften mogen worden vervuld; want gij moet doen overeenkomstig hetgeen geschreven 
staat.   
 
LEV 24:15 En welke plaats gij ook binnentreedt, en er niet in Mijn naam wordt ontvangen, daar moet gij 
een vloek achterlaten in plaats van een zegen, door als een getuigenis tegen hen het stof uwer voeten af 
te schudden, en uw voeten aan de weg te reinigen.   
 
LEV 24:16 En één ieder, die zijn handen met geweld aan u zal slaan, moet gij gebieden, dat hij in Mijn 
naam zal worden geslagen; en zie, overeenkomstig uw woorden zal Ik hem in Mijn gepaste tijd slaan.   
 
LEV 24:17 En wie ook met u voor het gerecht zal gaan, zal door de wet worden gevloekt.   
 
LEV 24:18 En gij moet geen buidel of male nemen, noch een staf, evenmin twee jassen, want de kerk zal 
u op het juiste uur geven, wat gij nodig hebt aan voedsel en kleding, aan schoeisel, geld en male.   
 
LEV 24:19 Want gij zijt geroepen om Mijn wijngaard op een machtige wijze te snoeien, ja, voor de laatste 
maal; ja, en allen, die gij hebt geordend, moeten eveneens volgens dit voorbeeld handelen.  Amen.   
 

Afdeling 25 
 
LEV 25:1 Luister naar de stem van de Heer, uw God, terwijl Ik tot u spreek, Emma Smith, Mijn dochter; 
want voorwaar ik zeg u, dat allen, die Mijn evangelie ontvangen, zonen en dochters in Mijn koninkrijk zijn.   
 
LEV 25:2 Ik geef u een openbaring aangaande Mijn wil; indien gij getrouw zijt en in de paden der deugd 
voor Mij wandelt, zal Ik uw leven bewaren, en gij zult een erfenis in Zion ontvangen.   
 
LEV 25:3 Zie, uw zonden zijn u vergeven, en gij zijt een uitverkoren vrouw die Ik heb geroepen.   
 
LEV 25:4 Klaag niet wegens hetgeen gij niet hebt gezien, want dit is u en de wereld onthouden, hetgeen 
Ik wijs acht, voor de toekomst.   
 
LEV 25:5 En het ambt van uw roeping zal zijn ter vertroosting van Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr., uw 
echtgenoot, in zijn bezoekingen, met vertroostende woorden in de geest van zachtmoedigheid.   
 
LEV 25:6 En gij moet met hem gaan, als hij vertrekt en voor hem een secretaresse zijn wanneer er 
niemand anders is om klerk voor hem te zijn, opdat Ik Mijn dienstknecht Oliver Cowdery zal kunnen 
zenden, waarheen Ik ook wil.   
 
LEV 25:7 En gij zult door hem worden aangesteld om de Schriften uit te leggen en de kerk te vermanen, 
zoals het u door Mijn Geest zal worden ingegeven.   
 
LEV 25:8 Want hij zal zijn handen op u leggen, en gij zult de Heilige Geest ontvangen, en uw tijd dient te 
worden besteed met schrijven en met veel leren.   
 
LEV 25:9 En gij hoeft niet te vrezen, want uw echtgenoot zal u in de Kerk ondersteunen; want zijn roeping 
is tot hen, opdat hun alles, wat Ik ook wil, overeenkomstig hun geloof moge worden geopenbaard.   
 
LEV 25:10 En voorwaar ik zeg u, dat gij de dingen dezer wereld terzijde moet leggen en die van een 
betere [wereld] moet zoeken.   
 
LEV 25:11 En eveneens zal het u worden gegeven om een verzameling heilige gezangen te maken, 
zoals het u zal worden ingegeven, om in Mijn kerk te worden gebruikt, hetgeen Mij aangenaam is.   
 



LEV 25:12 Want Mijn ziel schept behagen in het gezang des harten; ja, het gezang der rechtvaardigen is 
een gebed tot Mij, en het zal met een zegening op hun hoofd worden beantwoord.   
 
LEV 25:13 Verhef uw hart daarom en verheug u, en houd vast aan de verbonden, die gij hebt gesloten.   
 
LEV 25:14 Blijf in de geest der zachtmoedigheid en hoed u voor hoogmoed.  Laat uw ziel welgevallen 
hebben in uw echtgenoot, en in de heerlijkheid, die over hem zal komen.   
 
LEV 25:15 Onderhoud voortdurend Mijn geboden, en gij zult een kroon van gerechtigheid ontvangen.  En 
tenzij gij dit doet, kunt gij niet komen, waar Ik ben.   
 
LEV 25:16 En voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat dit Mijn stem is tot allen.  Amen.   
 

Afdeling 26 
 
LEV 26:1 Ziet, Ik zeg u, dat gij uw tijd moet wijden aan het bestuderen der Schriften, aan de prediking, 
aan het bevestigen der gemeenten in Colesville en aan het volbrengen van uw werkzaamheden op het 
land, zoals het wordt vereist, voordat gij naar het westen zult gaan om de volgende conferentie te 
houden; en dan zal worden bekendgemaakt, wat gij moet doen.   
 
LEV 26:2 En alle dingen in de kerk moeten met algemene instemming worden gedaan, door veel bidden 
en geloof, want gij zult alle dingen door geloof ontvangen.  Amen.   
 

Afdeling 27 
 
LEV 27:1 Luister naar de stem van Jezus Christus, uw Heer, uw God, en uw Verlosser, Wiens woord 
levend en krachtig is.   
 
LEV 27:2 Want zie, Ik zeg u, dat het er niets toe doet, wat gij zult eten of wat gij zult drinken, wanneer gij 
het avondmaal nuttigt, indien gij het doet met het oog alleen op Mijn eer gericht, en voor de Vader Mijn 
lichaam gedenkt, dat voor u werd neergelegd, en Mijn bloed, dat voor de vergeving van uw zonden werd 
vergoten.   
 
LEV 27:3 Daarom geef Ik u een gebod, dat gij geen wijn of sterke drank van uw vijanden moet kopen;  
 
LEV 27:4 Daarom moet gij geen wijn gebruiken, tenzij die nieuw onder u is bereid, ja, in Mijn Vaders 
koninkrijk, dat op aarde zal worden opgebouwd.   
 
LEV 27:5 Zie, dit acht Ik wijs; verwonder u daarom niet, want het uur komt, dat Ik met u op de aarde van 
de vrucht des wijnstok  zal drinken, en met Moroni, die Ik tot u heb gezonden om het Boek van Mormon 
te openbaren, dat de volheid van Mijn eeuwig evangelie bevat, en aan wie Ik de sleutels der kroniek van 
het hout van Efraïm heb toevertrouwd;  
 
LEV 27:6 En ook met Elias, aan wie Ik de sleutels heb toevertrouwd tot het volbrengen van de herstelling 
aller dingen, waarover bij monde van alle heilige profeten sedert het begin der wereld werd gesproken 
met betrekking tot de laatste dagen;  
 
LEV 27:7 En ook [met] Johannes, de zoon van Zacharias, welke Zacharias hij (Elias) bezocht en een 
belofte gaf, dat hij een zoon zou ontvangen, die Johannes zou heten, en die van de geest van Elias zou 
zijn vervuld;  
 
LEV 27:8 Welke Johannes Ik tot u, Mijn dienstknechten Joseph Smith Jr. en Oliver Cowdery, heb 
gezonden om u te ordenen tot het eerste priesterschap, dat gij hebt ontvangen, opdat gij evenals Aäron 
mocht worden geroepen en geordend;  
 



LEV 27:9 En ook [met] Elias, aan wie Ik de sleutels heb toevertrouwd van de macht om het hart der 
vaderen tot de kinderen, en het hart der kinderen tot de vaderen te wenden, opdat de ganse aarde niet 
met een vloek worde geslagen;  
 
LEV 27:10 En ook met Jozef en Jacob en Izaak en Abraham, uw vaderen, in wie de beloften verblijven;  
 
LEV 27:11 En ook met Michaël, of Adam.  de vader van allen, de vorst van allen, de oude van dagen;  
 
LEV 27:12 En ook met Petrus, Jakobus en Johannes, die Ik tot u heb gezonden, door wie Ik u heb 
geordend en bevestigd tot apostelen en tot bijzondere getuigen van Mijn naam, en om de sleutels te 
houden van uw bediening en van dezelfde dingen, die Ik hun heb geopenbaard;  
 
LEV 27:13 Aan wie Ik de sleutels van Mijn koninkrijk heb toevertrouwd, en een bedeling van het 
evangelie voor de laatste dagen; en voor de volheid der tijden, waarin Ik alle dingen, zowel in de hemel 
als op de aarde zal bijeenbrengen;  
 
LEV 27:14 En ook met allen, die Mijn Vader Mij uit de wereld heeft gegeven.   
 
LEV 27:15 Verheft daarom uw hart, en verheugt u, en omgordt uw lendenen en doet Mijn gehele 
wapenrusting aan, zodat gij de kwade dag kunt weerstaan en, alles gedaan hebbende, staande kunt 
blijven.   
 
LEV 27:16 Staat daarom, uw lendenen met waarheid omgord, het borstschild der gerechtigheid 
dragende, en uw voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes, dat Ik Mijn engelen 
aan u heb laten toevertrouwen;  
 
LEV 27:17 En neemt het schild des geloofs, waarmede gij alle vurige pijlen van de goddelozen zult 
kunnen uitblussen;  
 
LEV 27:18 En neemt de helm der zaligheid, en het zwaard van Mijn Geest, Die Ik op u zal uitstorten, en 
Mijn woord, dat Ik u openbaar, en weest eensgezind aangaande al hetgeen gij ook van Mij vraagt, en 
weest getrouw, totdat ik kom, en gij zult worden opgenomen, zodat gij eveneens daar zult zijn, waar Ik 
ben.  Amen.   
 

Afdeling 28 
 
LEV 28:1 Zie, Ik zeg tot u, Oliver, dat het u zal worden gegeven, dat de kerk naar u zal luisteren in alles, 
wat gij hen ook door de Trooster zult onderwijzen aangaande de openbaringen en geboden, die Ik heb 
gegeven.   
 
LEV 28:2 Doch zie, voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat niemand zal worden aangesteld om geboden en 
openbaringen in deze kerk te ontvangen, behalve Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr., want hij ontvangt 
ze gelijk Mozes.   
 
LEV 28:3 En gij moet gehoorzaam zijn aan hetgeen Ik hem zal geven evenals Aäron om getrouw en met 
macht en gezag de geboden en openbaringen aan de kerk bekend te maken.   
 
LEV 28:4 En gij moogt te allen tijde bij wijze van gebod tot de kerk spreken of de kerk onderwijzen, indien 
gij hiertoe te eniger tijd door de Trooster wordt geleid.   
 
LEV 28:5 Maar gij zult niet bij wijze van gebod schrijven, doch door wijsheid geleid;  
 
LEV 28:6 En gij zult hem, die boven u en aan het hoofd der kerk staat, niet gebieden;  
 
LEV 28:7 Want hem heb Ik de sleutelen der verborgenheden gegeven, en der openbaringen, die 
verzegeld zijn, totdat Ik daarvoor een ander in zijn plaats zal aanstellen.   



 
LEV 28:8 En zie, nu zeg Ik u, dat gij naar de Lamanieten moet gaan en hun Mijn evangelie prediken; en 
voor zoverre zij uw leringen zullen aanvaarden, zult gij mijn kerk onder hen vestigen; en gij zult 
openbaringen ontvangen, doch schrijf ze niet op bij wijze van gebod.   
 
LEV 28:9 En zie, nu zeg Ik u, dat het niet is geopenbaard, en dat niemand weet, waar de stad Zion zal 
worden gebouwd, maar het zal hierna worden gegeven.  Zie, Ik zeg u, dat het aan de grens nabij de 
Lamanieten zal zijn.   
 
LEV 28:10 Gij moet deze plaats niet verlaten dan na de conferentie; Mijn dienstknecht Joseph zal door de 
stem der conferentie worden aangesteld om er over te presideren, en gij moet verkondigen, wat hij tot u 
zal zeggen.   
 
LEV 28:11 En verder, gij moet uw broeder Hiram Page onder vier ogen zeggen, dat hetgeen hij door 
middel van die steen heeft geschreven, niet van Mij is, maar dat Satan hem misleidt;  
 
LEV 28:12 Want zie, deze dingen zijn hem niet aangewezen; evenmin zal iemand van deze kerk iets 
worden aangewezen in strijd met de verbonden der kerk.   
 
LEV 28:13 Want alle dingen moeten ordelijk worden gedaan, en met algemene instemming in de kerk, 
door het gebed des geloofs.   
 
LEV 28:14 En gij moet behulpzaam zijn om al deze dingen te regelen overeenkomstig de verbonden der 
kerk, alvorens gij uw tocht onder de Lamanieten zult maken.   
 
LEV 28:15 En wat gij moet doen, zal u worden ingegeven van de tijd af, dat gij zult vertrekken, totdat gij 
zult terugkeren.   
 
LEV 28:16 En gij moet te allen tijde uw stem verheffen en Mijn evangelie verkondigen met vreugdevolle 
klanken.  Amen.   
 

Afdeling 29 
 
LEV 29:1 Luistert naar de stem van Jezus Christus, uw Verlosser.  de Grote IK BEN, Wiens arm der 
barmhartigheid voor uw zonden heeft verzoend;  
 
LEV 29:2 Die Zijn volk wil bijeenvergaderen, zoals een hen haar kiekens onder haar vleugels 
bijeenvergadert, namelijk allen, die naar Mijn stem willen luisteren en zich voor Mij vernederen, en Mij in 
machtig gebed aanroepen.   
 
LEV 29:3 Ziet, voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat uw zonden u thans zijn vergeven; daarom ontvangt gij 
deze dingen; doch denkt er aan niet meer te zondigen, opdat u geen onheilen zullen treffen.   
 
LEV 29:4 Voorwaar zeg Ik u, dat gij uit de wereld zijt gekozen om Mijn evangelie te verkondigen met 
vreugdevolle klanken, als met bazuingeschal.   
 
LEV 29:5 Verheft uw hart en weest verblijd, want Ik ben in uw midden, en uw Voorspraak bij de Vader; en 
het is Zijn welbehagen u het koninkrijk te geven.   
 
LEV 29:6 En, zoals er staat geschreven:  wat gij ook in geloof zult bidden, zult gij ontvangen, indien gij 
volgens mijn gebod verenigd zult zijn in gebed.   
 
LEV 29:7 En gij zijt geroepen om de vergadering van Mijn uitverkorenen tot stand te brengen; want Mijn 
uitverkorenen horen Mijn stem, en verstokken hun hart niet;  
 



LEV 29:8 Daarom is het gebod van de Vader uitgegaan, dat zij op één plaats in dit land moeten worden 
vergaderd om hun hart voor te bereiden en in alle dingen voorbereid te zijn op de dag, wanneer 
rampspoed en verwoesting over de goddelozen worden gezonden. 
 
LEV 29:9 Want  het uur is nabij, en de dag komt spoedig, wanneer de aarde rijp is; en alle hoogmoedigen 
en zij, die goddeloos handelen, zullen als stoppelen zijn; en Ik zal hen verbranden, zegt de Here der 
heirscharen, opdat er geen goddeloosheid op de aarde zal zijn;  
 
LEV 29:10 Want het uur is nabij, en hetgeen door Mijn apostelen werd gesproken, moet worden vervuld; 
want zoals zij spraken, zal het geschieden;  
 
LEV 29:11 Want Ik zal Mij van de hemel openbaren met macht en grote heerlijkheid, met alle hemelse 
heirscharen, en duizend jaren met de mensen in gerechtigheid op aarde wonen, en de goddelozen zullen 
niet bestaan.   
 
LEV 29:12 En verder, voorwaar, voorwaar zeg Ik u, en het is door de wil des Vaders uitgezonden als een 
vast besluit, dat Mijn apostelen, de twaalf, die bij Mij waren in Mijn bediening te Jeruzalem, ten dage van 
Mijn komst in een vuurkolom aan Mijn rechterhand zullen staan, gekleed in een mantel der gerechtigheid, 
en met een kroon op het hoofd, in heerlijkheid, gelijk Ikzelf, om het ganse huis Israëls te oordelen, ja, 
allen, die Mij hebben liefgehad en Mijn geboden hebben onderhouden, en niemand anders.   
 
LEV 29:13 Want een bazuin zal schallen, zowel lang als luid, zoals dit op de berg Sinaï geschiedde, en 
de ganse aarde zal beven, en zij zullen te voorschijn komen ja, namelijk de doden, die in Mij zijn 
gestorven om een kroon der gerechtigheid te ontvangen en te worden bekleed zoals Ik, om bij Mij te zijn, 
opdat wij één mogen zijn.   
 
LEV 29:14 Maar ziet, Ik zeg u, dat alvorens deze grote dag zal komen, de zon zal worden verduisterd, en 
de maan in bloed zal worden veranderd, en de sterren zullen van de hemel vallen, en boven in de hemel 
en beneden op de aarde zullen [nog] grotere tekenen zijn;  
 
LEV 29:15 En onder de mensenmenigten zal geween en geweeklaag zijn;  
 
LEV 29:16 En hevige hagelbuien zullen worden voortgezonden om de oogsten der aarde te vernielen.   
 
LEV 29:17 En wegens de goddeloosheid der wereld zal het geschieden, dat Ik wraak op de goddelozen 
zal nemen, want zij willen zich niet bekeren; want de beker Mijner gramschap is vol; want ziet, indien zij 
niet naar Mij luisteren, zal Mijn bloed hen niet reinigen.  
  
LEV 29:18 Daarom zal Ik, de Here God, vliegen over de aarde zenden, die de inwoners er van zullen 
aanvallen, en hun vlees eten, en maden daarin zullen doen ontstaan.   
 
LEV 29:19 En hun tong zal zijn gebonden, zodat zij niets tegen Mij kunnen uitbrengen; en hun vlees zal 
van hun beenderen en hun ogen zullen uit hun kassen vallen:   
 
LEV 29:20 En het zal geschieden, dat de beesten des wouds en de vogelen des hemels hen zullen 
verslinden.   
 
LEV 29:21 En de grote en verfoeilijke kerk, de hoer der ganse aarde, zal door verterend vuur worden 
ternedergeworpen, volgens hetgeen is gesproken door Ezechiël, de profeet, die sprak van deze dingen, 
die nog niet zijn geschied, doch zo zeker moeten geschieden, als Ik leef, want verfoeilijkheden zullen niet 
heersen.   
 
LEV 29:22 En verder, voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat wanneer de duizend jaren zijn verstreken en de 
mensen hun God wederom beginnen te verloogenen, Ik de aarde slechts voor een korte tijd zal sparen;  
 



LEV 29:23 En het einde zal komen, en de hemel en de aarde zullen worden verteerd en vergaan, en er 
zullen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn.   
 
LEV 29:24 Want alle oude dingen zullen vergaan, en alle dingen zullen nieuw worden, namelijk de hemel 
en de aarde met hun ganse volheid, zowel mensen als dieren, de vogelen des hemels en de vissen der 
zee;  
 
LEV 29:25 En niet één haar, noch één stofje, zal verloren gaan, want het is het werk van Mijn handen.   
 
LEV 29:26 Doch ziet, voorwaar zeg Ik u:  Alvorens de aarde zal vergaan, zal Michaël, Mijn aartsengel, 
zijn bazuin doen schallen, en dan zullen alle doden ontwaken, want hun graven zullen worden geopend, 
en zij zullen ten voorschijn komen, ja, allen.   
 
LEV 29:27 En de rechtvaardigen zullen aan Mijn rechterhand tot het eeuwige leven worden vergaderd; en 
Ik zal Mij er voor de Vader voor schamen om de goddelozen aan Mijn linkerhand de Mijnen te noemen;  
 
LEV 29:28 Daarom zal Ik tot, hen zeggen:  gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, dat 
voor de duivel en zijn engelen is bereid.   
 
LEV 29:29 En ziet, nu zeg Ik u:  Nooit is te eniger tijd uit Mijn mond vernomen, dat zij zouden terugkeren, 
want waar Ik ben, kunnen zij niet komen, omdat zij geen macht hebben.   
 
LEV 29:30 Maar gedenkt, dat al Mijn oordelen de mensen niet bekend zijn; en zoals de woorden Mijn 
mond zijn uitgegaan, zullen ze worden vervuld, dat de eersten de laatsten zullen zijn en dat de laatsten 
de eersten zullen zijn in alle dingen, die Ik ooit heb geschapen door het woord Mijner macht, de macht 
Mijns Geestes.   
 
LEV 29:31 Want Ik schiep hen door de macht Mijns Geest; ja, alle dingen, zowel geestelijk als tijdelijk  
 
LEV 29:32 Eerst geestelijk, vervolgens tijdelijk, hetgeen het begin van Mijn werk is; en verder, eerst 
tijdelijk en vervolgens geestelijk, hetgeen het einde van Mijn werk is  
 
LEV 29:33 Aldus spreek Ik tot u, opdat gij het op natuurlijke wijze zult kunnen verstaan; maar voor Mij 
hebben Mijn werken geen einde, noch een begin; maar het is u gegeven [het] te begrijpen, omdat gij het 
Mij hebt gevraagd en eensgezind zijt.   
 
LEV 29:34 Voorwaar zeg Ik u daarom, dat Mij alle dingen geestelijk zijn, en nimmer heb Ik u een wet 
gegeven, die tijdelijk was; niet aan enig mens, noch aan de mensenkinderen; evenmin aan Adam, uw 
vader, die Ik heb geschapen.   
 
LEV 29:35 Ziet, het werd hem door Mij gegeven naar eigen willen te handelen; en Ik gaf hem geboden, 
maar Ik gaf hem geen tijdelijke geboden, want Mijn geboden zijn geestelijk; ze zijn niet natuurlijk of 
tijdelijk, noch vleselijk of zinnelijk.   
 
LEV 29:36 En het geschiedde, dat Adam, die door de duivel in verzoeking werd gebracht want ziet, de 
duivel bestond v3/43/4r Adam, want hij kwam tegen Mij in opstand, en zeide:  Geef mij Uw eer!  Deze eer 
is Mijn kracht; en ook leidde hij een derde deel van de hemeise heirscharen van +j weg, want zij hadden 
hun vrije wil;  
 
LEV 29:37 En zij werden uitgeworpen, en aldus ontstonden de duivel en zijn engelen;  
 
LEV 29:38 En ziet, sedert den beginne is er een plaats voor hen bereid, welke plaats de hel is.   
 
LEV 29:39 En het is nodig, dat de duivel de mensenkinderen in verzoeking zou brengen, want anders 
zouden zij niet naar eigen willen kunnen handelen; want indien zij nimmer het bittere zouden hebben, 
konden zij het goede niet kennen  



 
LEV 29:40 Daarom geschiedde het, dat de duivel Adam in verzoeking bracht, en hij nam van de 
verboden vrucht, en overtrad het gebod, waardoor hij aan de wil van de duivel werd onderworpen, omdat 
hij voor de verleiding was bezweken.   
 
LEV 29:41 Daarom liet Ik, de Here God, hem wegens zijn overtreding uit de Hof van Eden, uit Mijn 
tegenwoordigheid uitwerpen, waardoor hij geestelijk dood werd, welke dood de eerste dood is, dezelfde 
dood, die de laatste dood is, die geestelijk is, en die over de goddelozen zal worden uitgesproken, 
wanneer Ik zal zeggen:  Gaat weg van mij, gij vervloekten.   
 
LEV 29:42 Doch ziet, Ik zeg u, dat Ik, de Here God, niet toestond, dat Adam en zijn nakommelingenschap 
de tijdelijke dood zouden sterven, voordat Ik, de Here God, engelen zou uitzenden om hun bekering en 
verlossing te verkondigen door geloof in de nam van Mijn Eniggeboren Zoon.   
 
LEV 29:43 En aldus bepaalde Ik, de Here God, voor de mens de dagen van zijn proeftijd opdat hij door 
zijn natuurlijke dood mocht worden opgewekt in onsterfelijkheid tot het eeuwige leven, ja, allen, die wilden 
geloven;  
 
LEV 29:44 En zij, die niet geloven tot eeuwige verdoemenis; want zij kunnen niet van hun geestelijke val 
worden verlost, omdat zij zich niet bekeren;  
 
LEV 29:45.  Want zij hebben de duisternis liever dan het licht, en hun daden zijn boos, en zij ontvangen 
hun loon van hem, die zij verkiezen te gehoorzamen.   
 
LEV 29:46 Doch ziet, Ik zeg u, dat kleine kinderen sedert de grondlegging der wereld door Mijn 
Eniggeborene zijn verlost.   
 
LEV 29:47 Want aan Satan is geen macht gegeven om kleine kinderen in verzoeking te brengen, daarom 
kunnen zij niet zondigen, voordat zij verantwoordelijk jegens Mij worden;  
 
LEV 29:48 Want het is hun gegeven, zoals Ik volgens Mijn goeddunken wil, opdat grote dingen van hun 
vaderen mogen worden verlangd.   
 
LEV 29:49 En verder zeg Ik u:  Heb Ik niet allen, die kennis bezitten, geboden zich te bekeren?   
 
LEV 29:50 En het blijft aan Mij om met hem, die geen begrip heeft, te handelen, zoals er staat 
geschreven.  En nu verkondig Ik u ditmaal niets meer.  Amen.   
 

Afdeling 30 
 
LEV 30:1.  Zie, Ik zeg u, David, dat gij de mens hebt gevreesd, en niet voor kracht op Mij hebt vertrouwd, 
zoals gij behoorde  te doen.   
 
LEV 30:2 Maar uw gedachten zijn meer bij de dingen der aarde geweest dan bij de dingen van Mij, uw 
Maker, en bij de bediening, waartoe gij zijt geroepen; en gij hebt geen acht geslagen op Mijn Geest en op 
hen, die over u zijn geplaatst, doch gij zijt overreed door hen, die Ik niet heb geboden.   
 
LEV 30:3 Daarom staat gij alleen om zelf bij Mij te vragen, en na te denken over hetgeen gij hebt 
ontvangen.   
 
LEV 30:4 En uw tehuis zal in uw vaders woning zijn, totdat Ik u verdere geboden geef.  En gij moet de 
bediening in de kerk, en voor de wereld, en in de omliggende streken vervullen.  Amen.   
 
LEV 30:5 Zie, Ik zeg u, Peter, dat gij uw reis met uw broeder Oliver moet maken; want de tijd is gekomen, 
dat Ik het raadzaam acht, dat gij uw stem zult verheffen om Mijn evangelie te verkondigen; vrees daarom 
niet, maar sla acht op de woorden en de raad van uw broeder, die hij u zal geven.   



 
LEV 30:6 En deel in al zijn bezoekingen, en verhef steeds uw hart tot Mij in gebed en in geloof voor zijn 
en uw bevrijding; want Ik heb hem macht gegeven om Mijn kerk onder de Lamanieten te stichten;  
 
LEV 30:7 En niemand heb Ik aangesteld om zijn raadgever boven hem in de kerk te zijn aangaande 
kerkelijke aangelegenheden, behalve zijn broeder Joseph Smith Jr.  
 
LEV 30:8 Sla daarom acht op deze dingen en wees ijverig in het onderhouden van Mijn geboden, en gij 
zult met het eeuwige leven worden gezegend.  Amen.   
 
LEV 30:9 Zie, Ik zeg u, Mijn dienstknecht John, dat gij van dit ogenblik af moet beginnen om Mijn 
evangelie als met het geluid van een bazuin te verkondigen.   
 
LEV 30:10 En uw arbeid zal ten huize van uw broeder Philip Burroughs zijn, en in de omgeving aldaar, ja, 
waar gij ook kunt worden gehoord, totdat Ik u gebied van daar te vertrekken.   
 
LEV 30:11 En voortaan dient uw ganse arbeid met hart en ziel in Zion te zijn; ja, gij moet steeds uw stem 
verheffen voor Mijn werk en niet vrezen wat de mensen kunnen doen, want Ik ben met u.  Amen.   
 

Afdeling 31 
 
LEV 31:1.  Thomas, Mijn zoon, gezegend zijt gij wegens uw geloof in Mijn werk.   
 
LEV 31:2 Zie, gij hebt veel droefenis gehad wegens uw familie; niettemin zal Ik u en uw gezin zegenen, 
ja, uw kleine kinderen; en de dag komt, dat zij zullen geloven en de waarheid kennen, en Één met u 
zullen zijn in Mijn kerk.   
 
LEV 31:3 Verhef uw hart en verheug u, want het uur van uw zending is gekomen, uw tong zal worden 
losgemaakt, en gij zult blijde tijdingen van grote vreugde aan dit geslacht verkondigen.   
 
LEV 31:4 Gij moet de dingen verkondigen, die aan Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. zijn geopenbaard.  
Voortaan moet gij prediken, ja, oogsten in het veld, dat reeds wit is om te worden verbrand.   
 
LEV 31:5 Sla daarom uw sikkel in met uw ganse ziel, en uw zonden zijn u vergeven, en gij zult met 
schoven op uw rug worden beladen, want de arbeider is zijn loon waardig.  Daarom zal uw gezin kunnen 
leven.   
 
LEV 31:6 Zie, voorwaar zeg Ik u:  Verlaat hen slechts voor een korte tijd en verkondig Mijn woord, en Ik 
zal een plaats voor hen bereiden.   
LEV 31:7 Ja, Ik zal het hart van de mensen ontsluiten, en zij zullen u ontvangen.  En Ik zal door u een 
gemeente oprichten;  
 
LEV 31:8 En gij moet hen versterken en voorbereiden op de tijd, wanneer zij zullen worden vergaderd.   
 
LEV 31:9 Wees geduldig in bezoekingen, smaad niet hen, die u smaden.  Bestuur uw huisgezin in 
deemoed en zijt standvastig.   
 
LEV 31:10 Zie, Ik zeg u, dat gij een heelmeester voor de kerk zult zijn, maar niet voor de wereld.  want zij 
zullen u niet ontvangen.   
 
LEV 31:11 Ga, waarheen Ik ook wil, en het zal u door de Trooster worden ingegeven wat te doen en 
waarheen te gaan.   
 
LEV 31:12 Bid steeds, opdat gij niet in verleiding komt en uw loon verliest.   
 



LEV 31:13 Wees getrouw tot het einde, en zie, Ik ben met u.  Deze woorden zijn niet van een mens of 
van mensen, maar van Mij, Jezus Christus, uw Verlosser, door de wil des Vaders.  Amen.   
 

Afdeling 32 
 
LEV 32:1 En nu aangaande Mijn dienstknecht Parley P. Pratt, ziet, Ik zeg hem, dat, zo waar als Ik leef, Ik 
wil, dat hij Mijn evangelie zal verkondigen, van Mij lere en zachtmoedig en nederig van harte zij.   
 
LEV 32:2 En hetgeen Ik hem heb aangewezen, is om met Mijn dienstknechten Oliver Cowdery en Peter 
Whitmer Jr. wildernis in te trekken onder de Lamanieten.   
 
LEV 32:3 En Ziba Peterson moet eveneens met hen gaan; en Ik Zelf zal met hen gaan en in hun midden 
zijn; en Ik ben hun Voorspraak bij de Vader, en niets zal hen overweldigen.   
 
LEV 32:4 En zij moeten acht geven op hetgeen geschreven staat en geen aanspraak maken op andere 
openbaringen; en zij moeten altijd bidden, opdat Ik dit voor hun verstand moge ontvouwen.   
 
LEV 32:5 En zij moeten acht geven op deze woorden en niet lichtvaardig handelen, en Ik zal hen 
zegenen.  Amen.   
 

Afdeling 33 
 
LEV 33:1 Ziet, Ik zeg u, Mijn dienstknechten Ezra en Northrop, opent uw oren naar de stem van de Here, 
uw God, Wiens woord levend en krachtig is, scherper dan een tweesnijdend zwaard, dat gewrichten en 
merg, en ziel en geest vaneenscheidt; en Hij is een Kenner der gedachten en der bedoelingen des 
harten.   
 
LEV 33:2 Want voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat gij zijt geroepen uw stem te verheffen als met het geluid 
van een bazuin, om Mijn evangelie te verkondigen tot een verkeerd en verdraaid geslacht.   
 
LEV 33:3 Want ziet, het veld is alreeds wit om te oogsten; en het is het elfde uur, en de laatste maal, dat 
Ik arbeiders in Mijn wijngaard zal roepen.   



LEV 33:4 En Mijn wijngaard is in ieder opzicht verdorven geworden; en enkelen uitgezonderd is er 
niemand, die goed doet; en zij dwalen in vele gevallen wegens priesterbedrog, en allen hebben zij 
verdorven gedachten.   
 
LEV 33:5 En voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat Ik deze kerk heb opgericht en uit de wildernis te voorschijn 
heb geroepen.   
 
LEV 33:6 En evenzo zal Ik Mijn uitverkoren van de vier hoeken der aarde vergaderen, ja, allen, die in Mij 
zullen geloven en naar Mijn stem luisteren.   
 
LEV 33:7 Ja, voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat het veld alreeds wit is om te oogsten; slaat daarom uw 
sikkel in en oogst met al uw macht, verstand en kracht.   
 
LEV 33:8 Verheft uw stem en de woorden zullen u in ruime mate worden gegeven, en gij zult worden 
gelijk Nephi uit tijden van ouds, die van Jeruzalem uit de wildernis introk.   
 
LEV 33:9 Ja, verheft uw stem en ontziet niets of niemand, en gij zult met schoven op uw rug worden 
beladen, want ziet, Ik ben met u.   
 
LEV 33:10 Ja, verheft uw stem, en de woorden zullen u in ruime mate worden gegeven, luidende:  
Bekeert u, bekeert u, en bereidt de weg des Heren en maakt Zijn paden recht; want het koninkrijk der 
hemelen is nabij;  
 
LEV 33:11 Ja, bekeert u, en wordt gedoopt, een ieder uwer, voor de vergeving van uw zonden; ja, wordt 
gedoopt in water, en dan komt de doop met vuur en met de Heilige Geest.   
 
LEV 33:12 Ziet, voorwaar, voorwaar zeg Ik u:  Dit is Mijn evangelie; en bedenkt, dat zij geloof in Mij 
moeten hebben, want anders kunnen zij op geen enkele wijze zalig worden;  
 
LEV 33:13 En op deze rots zal Ik Mijn kerk bouwen; ja, op deze rots zijt gij gebouwd, en indien gij 
voortgaat, zullen de poorten der hel u niet overweldigen.   
 
LEV 33:14 En gij moet de voorschriften en verbonden der kerk gedenken en onderhouden.   
 
LEV 33:15 En wie ook geloof hebben, moet gij in Mijn kerk bevestigen door ooplegging der handen, en Ik 
zal hun de gave des Heiligen Geestes verlenen.   
 
LEV 33:16 En het Boek van Mormon en de heilige Schriften zijn voor uw onderricht door Mij gegeven; en 
de macht van Mijn Geest maakt alle dingen levend.   
 
LEV 33:17 Weest daarom getrouw, bidt altijd, hebt uw lampen in orde en brandend, en hebt olie bij u, 
opdat gij gereed moogt zijn bij de komst van de Bruidegom --  
 
LEV 33:18 Want ziet, voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat Ik spoedig kom.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 34 
 
LEV 34:1 Mijn zoon Orson, neig uw oor, en luister en merk op, wat Ik, de Here God, Jezus Christus, uw 
Verlosser, tot u zal zeggen;  
 
LEV 34:2 Het Licht en het Leven der wereld; een Licht, dat in de duisternis schijnt, en de duisternis 
begrijpt het niet;  
 
LEV 34:3 Die de wereld zo liefhad, dat Hij Zijn eigen leven gaf, opdat allen, die zouden geloven, zonen 
Gods mochten worden.  Daarom zijt gij Mijn zoon;  
 



LEV 34:4 En gij zijt gezegend, omdat gij hebt geloofd;  
 
LEV 34:5 En gij zijt meer gezegend, omdat gij van Mijnentwege zijt geroepen om Mijn evangelie te 
prediken --  
 
LEV 34:6 Om uw stem te verheffen als met het geluid van een bazuin, zowel lang als luid, en bekering te 
roepen tot een verkeerd en verdraaid geslacht, en de weg des Heren voor Mijn tweede komst te 
bereiden.   
 
LEV 34:7 Want zie, voorwaar, voorwaar zeg Ik u, de tijd komt spoedig, dat Ik zal komen in een wolk met 
macht en grote heerlijkheid.   
 
LEV 34:8 En het zal een grote dag zijn ten tijde van Mijn komst, want alle natiën zullen beven.   
 
LEV 34:9 Maar voordat die grote dag zal komen, zal de zon worden verduisterd, en de maan in bloed 
worden veranderd; en de sterren zullen weigeren hun licht te geven, en sommige zullen vallen, en grote 
verwoestingen wachten de goddelozen.   
 
LEV 34:10 Verhef daarom uw stem, en ontzie niets of niemand, want de Here God heeft gesproken; 
profeteer daarom, en het zal door de macht van de Heilige Geest worden ingegeven.   
 
LEV 34:11 En indien gij getrouw zijt, zie, dan ben Ik met u, totdat Ik kom --  
 
LEV 34:12 En voorwaar, voorwaar zeg Ik u:  Ik kom spoedig.  Ik ben uw Here en uw Verlosser.  Zo zij het.  
Amen.   
 

Afdeling 35 
 
LEV 35:1 Luistert naar de stem van de Here, uw God, ja, de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde, 
Wiens loopbaan een eeuwige cirkelgang is, Dezelfde heden, gisteren en voor eeuwig.   
 
LEV 35:2 Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God, Die voor de zonden der wereld werd gekruisigd, 
namelijk voor allen, die in Mijn naam willen geloven, opdat zij zonen Gods mogen worden, ja, één in Mij, 
zoals Ik één ben in de Vader, en zoals de Vader één is in Mij, opdat wij één mogen zijn.   
 
LEV 35:3 Ziet.  voorwaar, voorwaar zeg Ik tot Mijn dienstknecht Sidney:  Ik heb u en uw werken 
gadegeslagen.  Ik heb uw gebeden verhoord, en u voor een groter werk voorbereid.   
 
LEV 35:4 Gij zijt gezegend, want gij zult grote dingen doen.  Zie, gij waart uitgezonden, evenals 
Johannes, om de weg voor Mij te bereiden, en voor Elias, die zou komen, en gij wist het niet.   
 
LEV 35:5 Gij doopte in water tot bekering, maar zij ontvingen de Heilige Geest niet;  
 
LEV 35:6 Maar nu geef Ik u een gebod, dat gij in water zult dopen evenals de apostelen van ouds en zij 
zullen de Heilige Geest ontvangen door handoplegging.   
 
LEV 35:7 En het zal geschieden, dat er een groot werk in het land zal worden verricht, namelijk onder de 
niet-Joden, want hun dwaasheid en gruwelen zullen voor de ogen van alle mensen worden openbaar 
gemaakt.   
 
LEV 35:8 Want Ik ben God, en Mijn arm is niet verkort; Ik zal mirakelen, tekenen en wonderen tonen aan 
allen, die in Mijn naam geloven.   
 
LEV 35:9 En wie het ook in Mijn naam in geloof zullen vragen, zullen duivelen uitwerpen; zij zullen de 
zieken genezen; zij zullen de blinden doen zien, de doven doen horen, de stommen doen spreken, en de 
lammen doen wandelen.   



LEV 35:10 En de tijd komt spoedig, dat grote dingen aan de mensenkinderen zullen worden getoond;  
 
LEV 35:11 Maar zonder geloof zal de mensenkinderen niets worden getoond, behalve verwoestingen 
over Babylon, die alle natiÙn van de wijn van de toorn harer hoererij heeft doen drinken.   
 
LEV 35:12 En er is niemand, die goed doet, behalve zij, die bereid zijn de volheid van Mijn evangelie te 
ontvangen, dat Ik tot dit geslacht heb uitgezonden.   
 
LEV 35:13 Daarom roep Ik de zwakken der wereld op, die ongeleerd en veracht zijn, om de natiÙn door 
de macht van Mijn Geest te kastijden;  
 
LEV 35:14 En hun arm zal Mijn arm zijn, en Ik zal hun schild en sterkte zijn; Ik zal hun lendenen 
omgorden, en zij zullen heldhaftig voor Mij strijden; hun vijanden zullen onder hun voeten zijn; en Ik zal 
het zwaard om hunnentwille doen neerkomen.  en door het vuur van Mijn verontwaardiging zal Ik hen 
bewaren.   
 
LEV 35:15 En aan de armen en de zachtmoedigen zal het evangelie worden gepredikt, en Zij zullen naar 
de tijd Mijner komst uitzien, want deze is nabij --  
 
LEV 35:16 En zij zullen de gelijkenis van de vijgeboom leren, want zelfs reeds nu is de zomer nabij.   
 
LEV 35:17 En Ik heb de volheid van Mijn evangelie door Mijn dienstknecht Joseph laten uitzenden; en Ik 
heb hem in [zijn] zwakheid gezegend;  
 
LEV 35:18 En Ik heb hem de sleutelen gegeven van de verborgenheid der dingen, die zijn verzegeld, 
namelijk de dingen, die sedert de grondlegging der wereld hebben bestaan, en de dingen, die zullen 
komen van deze tijd af tot aan de tijd Mijner komst, indien hij in Mij blijft, en zo niet, dan zal Ik een ander 
in Zijn plaats aanstellen.   
 
LEV 35:19 Waak daarom over hem, opdat zijn geloof niet zal falen, en het zal door de Trooster, de 
Heilige Geest, Die alle dingen weet, worden ingegeven.   
 
LEV 35:20 En Ik geef u een gebod, dat gij voor hem zult schrijven; en de Schriften zullen worden 
gegeven.  zoals ze in Mijn schoot zijn, voor de zaligheid van Mijn uitverkorenen;  
 
LEV 35:21 Want zij zullen Mijn stem horen, en Mij zien, en niet slapende zijn, maar de dag Mijner komst 
verbeiden; want zij zullen worden gereinigd, evenals Ik rein ben.   
 
LEV 35:22 En nu zeg Ik u:  Verblijf met hem, en hij zal met u reizen; laat hem niet in de steek, en deze 
dingen zullen voorzeker worden vervuld.   
 
LEV 35:23 En voor zoverre gij niet schrijft, zie, dan zal het hem worden gegeven om te profeteren; en gij 
moet Mijn evangelie prediken, en u op de heilige profeten beroepen om zijn woorden te bewijzen, zoals 
ze hem zullen worden ingegeven.   
 
LEV 35:24 Kom alle geboden en verbonden na, waardoor gij zijt gebonden; en Ik zal de hemelen voor uw 
welzijn bewegen, en Satan zal beven, en Zion zal zich op de heuvelen verheugen en bloeien.   
 
LEV 35:25 En IsraÙl zal in de door Mij bestemde tijd worden verlost; en zij zullen door de sleutelen, die Ik 
heb gegeven, worden geleid, en in het geheel niet meer worden beschaamd.   
 
LEV 35:26 Verheft uw hart en weest verheugd, uw verlossing nadert.   
 
LEV 35:27 Vreest niet, kleine kudde, uw is het koninkrijk totdat Ik kom.  Ziet, Ik kom spoedig.  Zo zij het.  
Amen.   
 



Afdeling 36 
 
LEV 36:1 Aldus zegt de Here God, de Machtige IsraÙls:  Zie, Ik zeg u, Mijn dienstknecht Edward, dat gij 
gezegend zijt, en dat uw zonden u zijn vergeven, en gij zijt geroepen om Mijn evangelie te prediken als 
met de stem van een bazuin;  
 
LEV 36:2 En Ik zal Mijn hand op u leggen door het opleggen der handen van Mijn dienstknecht Sidney 
Rigdon, en gij zult Mijn Geest, de Heilige Geest, namelijk de Trooster, ontvangen, Die u de vreedzame 
dingen van het koninkrijk zal leren;  
 
LEV 36:3 En gij moet het met luider stemme verkondigen, en roepen:  Hosanna, gezegend zij de naam 
van de Allerhoogste God.   
 
LEV 36:4 Nu, deze roeping en dit gebod geef Ik u aangaande alle mensen --  
 
LEV 36:5 Dat allen, die tot Mijn dienstknechten Sidney Rigdon en Joseph Smith Jr. komen, en deze 
roeping en dit gebod aannemen, moeten worden geordend en uitgezonden om het eeuwige evangelie 
onder de natiÙn te prediken --  
 
LEV 36:6 En bekering te verkondigen, roepende:  Redt u uit dit weerspannig geslacht, komt uit het vuur, 
en verafschuwt zelfs de klederen.  die door het vlees zijn bevlekt.   
 
LEV 36:7 En dit gebod moet aan de ouderlingen van Mijn kerk worden gegeven, opdat iedere man, die 
het met eenvoudigheid des harten zal aannemen, moge worden geordend en uitgezonden, zoals Ik heb 
gesproken.   
 
LEV 36:8 Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God; omgord daarom uw lendenen, en Ik zal plotseling tot 
Mijn tempel komen.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 37 
 
LEV 37:1 Ziet, wegens de vijand en om uwentwillen acht Ik het niet raadzam, dat gij meer zoudt vertalen, 
voordat gij naar de Ohio-vallei zult gaan.   
 
LEV 37:2 En verder zeg Ik u, dat gij niet moet gaan, alvorens gij Mijn evangelie in die streken hebt 
gepredikt, en de kerk hebt versterkt, waar deze zich ook bevindt, en vooral in Colesville; want ziet, zij 
bidden tot Mij met groot geloof.   
 
LEV 37:3 En verder geef Ik een gebod aan de kerk, dat Ik het raadzaam acht, dat de leden zich bij de 
Ohio zouden vergaderen tegen de tijd, dat Mijn dienstknecht Oliver Cowdery tot hen zal terugkeren.   
 
LEV 37:4 Ziet, hier is wijsheid, en laat een ieder voor zichzelf kiezen, totdat Ik kom.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 38 
 
LEV 38:1 Aldus zegt de Here, uw God, namelijk Jezus Christus, de Grote IK BEN, Alpha en Omega, het 
Begin en het Einde, Die op de wijde uitgestrektheid der eeuwigheid zag, en op alle serafijnse heirscharen 
des hemels voordat de wereld werd geschapen;  
 
LEV 38:2 Hij, Die alle dingen weet, want alle dingen zijn aanwezig voor Mijn ogen;  
 
LEV 38:3 Ik ben het, Die sprak, en de wereld werd geschapen, en alle dingen kwamen door Mij.   
 
LEV 38:4 Ik ben het, die het Zion van Henoch tot Mijn boezem heb genomen; en voorwaar zeg Ik, dat Ik 
voor allen, die in Mijn naam hebben geloofd -- want Ik ben Christus -- bij de Vader heb gepleit in Mijn 
naam en door de verdiensten van het bloed, dat Ik heb vergoten.   



LEV 38:5 Maar ziet, de overigen der goddelozen heb Ik in ketenen der duisternis gehouden tot aan het 
oordeel van de grote dag, die bij het einde der aarde zal komen;  
 
LEV 38:6 En evenzo zal Ik de goddelozen laten vasthouden, die Mijn stem niet willen horen, doch hun 
hart verstekken, en wee, wee, wee is hun lot.   
 
LEV 38:7 Doch ziet, voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat Mijn ogen op u zijn gericht.  Ik ben in uw midden, 
en gij kunt Mij niet zien;  
 
LEV 38:8 Maar spoedig komt de dag, dat gij Mij zult zien, en weten, dat Ik ben; want de sluier der 
duisternis zal spoedig worden vaneengereten, en hij, die niet is gereinigd, zal de dag niet verdragen.   
 
LEV 38:9 Omgordt daarom uw lendenen, en weest bereid.  Ziet, uw is het koninkrijk, en de vijand zal niet 
overwinnen.   
 
LEV 38:10 Voorwaar zeg Ik u:  Gij zijt rein, doch niet allen; en er is niemand anders, die Mij welgevallig is;  
 
LEV 38:11 Want alle vlees is verdorven in Mijn ogen en de machten der duisternis heersen op aarde 
onder de mensenkinderen in tegenwoordigheid van alle hemelse heirscharen --  
 
LEV 38:12 Hetgeen veroorzaakt, dat er stilte heerst en alle eeuwigheid bedroefd is, en de engelen 
wachten op het grote gebod om de aarde af te oogsten, om het onkruid te verzamelen om het te 
verbranden; en ziet, de vijand is aaneengesloten.   
 
LEV 38:13 En nu toon Ik u een verborgenheid, iets, dat in geheime kamers wordt gehouden om na 
verloop van tijd zelfs uw ondergang teweeg te brengen, en gij wist het niet;  
 
LEV 38:14 Maar nu vertel Ik het u, en gij zijt gezegend, niet wegens uw ongerechtigheid, noch wegens 
uw ongelovig hart; want voorwaar, enkelen uwer staan schuldig voor Mij, maar Ik zal uw zwakheid 
genadig zijn.   
 
LEV 38:15 Weest daarom voortaan sterk; vreest niet, want uw is het koninkrijk.   
 
LEV 38:16 En voor uw heil geef Ik u een gebod, want Ik heb uw gebeden gehoord, en de armen hebben 
tot Mij geklaagd, en de rijken heb Ik gemaakt; alle vlees is het Mijne, en Ik ben geen aannemer des 
persoons.   
 
LEV 38:17 Ik heb de aarde rijk gemaakt, en ziet, ze is Mijn voetbank; daarom zal Ik er wederom op staan.   
 
LEV 38:18 En Ik beloof u grotere rijkdommen, en het is Mijn voornemen u die te geven, namelijk een land 
van belofte, een land, overvloeiende van melk en honing.  waarop geen vloek zal zijn, wanneer de Here 
komt;  
 
LEV 38:19 En Ik zal het u als het land uwer erfenis geven, indien gij het met uw ganse hart zoekt.   
 
LEV 38:20 En dit zal Mijn verbond met u zijn:  Gij zult het als het land uwer erfenis hebben en het voor 
immer ter erfenis voor uw kinderen bezitten, zolang de aarde zal bestaan om nimmermeer te vergaan en 
gij zult het wederom in eeuwigheid bezitten.   
 
LEV 38:21 Maar voorwaar zeg Ik U, dat de tijd komt, dat gij geen koning noch heerser zult hebben, want 
Ik zal uw Koning zijn, en over u waken.   
 
LEV 38:22 Hoort daarom naar Mijn stem, en volgt Mij, en gij zult een vrij volk zijn, en wanneer Ik kom, zult 
gij geen andere wetten hebben dan Mijn wetten, want Ik ben uw Wetgever, en wat kan Mijn hand 
tegenhouden?   
 



LEV 38:23 Maar voorwaar zeg Ik u:  Onderwijst elkander overeenkomstig het ambt, waartoe Ik u heb 
aangesteld;  
 
LEV 38:24 En laat een ieder zijn broeder achten als zichzelf, en deugd en heiligheid voor Mij betrachten.   
 
LEV 38:25 En wederom zeg Ik u:  Laat een ieder zijn broeder achten als zichzelf.   
 
LEV 38:26 Want welke man onder U, die twaalf zoons heeft, die hem gehoorzaam dienen, terwijl hij de 
één niet hoger acht dan de ander, zegt tot de ene:  Wees gij gekleed in prachtige klederen en ga hier 
zitten; en tot de andere:  Wees gij gekleed in lompen, en ga daar zitten en ziet dan op zijn zoons, en zegt:  
Ik ben rechtvaardig?   
 
LEV 38:27 Ziet, dit heb Ik u als een gelijkenis gegeven, en het is evenals Ik ben.  Ik zeg tot u:  Zijt één; en 
indien gij niet één zijt, zijt gij de Mijnen niet.   
 
LEV 38:28 En wederom zeg Ik U, dat de vijand in de geheime kamers uw leven zoekt.   
 
LEV 38:29 Gij hoort van oorlogen in verre landen, en zegt, dat er spoedig grote oorlogen in verre landen 
zullen zijn, maar in uw eigen land niet.   
 
LEV 38:30 Ik vertel u deze dingen wegens uw gebeden; vergadert daarom wijsheid in uw hart, opdat de 
verdorvenheid der mensen deze dingen niet door hun goddeloosheid aan u openbaart op een wijze, die 
met een luidere stem in uw oren zal klinken dan die, welke de aarde zal doen beven maar wanneer gij zijt 
voorbereid, zult gij niet vrezen.   
 
LEV 38:31 En opdat gij aan de macht van de vijand moogt ontkomen, en als een rechtvaardig volk 
zonder vlek en onberispelijk tot Mij moogt worden vergaderd --  
 
LEV 38:32 Om deze reden gaf Ik u daarom het gebod, dat gij naar de Ohio-vallei moest gaan; en aldaar 
zal Ik u Mijn wet geven; en aldaar zult gij met macht van omhoog worden begiftigd;  
 
LEV 38:33 En degenen, van wie Ik het zal verlangen, zullen van daar onder alle natiën uitgaan, en hun 
zal worden verteld, wat zij moeten doen; want Ik heb een groot werk in gereedheid liggen, want Israël zal 
worden gered, en Ik zal hen leiden, waarheen Ik ook wil, en geen macht zal Mijn hand terughouden.   
 
LEV 38:34 En nu geef Ik de kerk in deze streken een gebod, dat bepaalde mannen onder hen moeten 
worden aangesteld, en zij moeten door de stem der kerk worden aangesteld;  
 
LEV 38:35 En zij moeten voor de armen en behoeftigen zorgdragen en in hun behoeften voorzien, zodat 
zij niet zullen lijden, en zij moeten hen naar de plaats zenden, die Ik hun heb geboden;  
 
LEV 38:36 En het zal hun taak zijn, de aangelegenheden van de eigendommen van deze kerk te regelen.   
 
LEV 38:37 En laten zij, die boerderijen hebben, die niet kunnen worden verkocht, deze achterlaten of 
verhuren, naar het hun goeddunkt.   
 
LEV 38:38 Ziet toe, dat alle dingen bewaard blijven; en wanneer mannen met macht van omhoog worden 
begiftigd en uitgezonden, moeten al deze dingen in de schoot der kerk worden verzameld.   
 
LEV 38:39 En indien gij de schatten zoekt, die de Vader van plan is u te geven, zult gij de rijksten van alle 
mensen zijn, want gij zult de schatten der eeuwigheid bezitten; en noodzakelijkerwijze is het aan Mij om 
de aardse schatten te schenken; doch hoedt u voor hoogmoed, opdat gij niet wordt als de Nephieten van 
ouds.   
 



LEV 38:40 En wederom zeg Ik u:  Ik geef u een gebod, dat iedere man, zowel ouderling, priester, leraar 
als lid uit alle macht met het werk zijner handen moet bijdragen om de dingen, die Ik heb geboden, voor 
te bereiden en te volbrengen.   
 
LEV 38:41 En laat uw prediking de stem tot waarschuwing zijn, een ieder tot zijn naaste, in zachtheid en 
nederigheid.   
 
LEV 38:42 En gaat uit van onder de goddelozen.  Redt u.  Weest rein, gij, die de vaten des Heren draagt.  
Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 39 
 
LEV 39:1 Neig uw oor en luister naar de stem van Hem, die van alle eeuwigheid is, de Grote IK BEN, ja, 
Jezus Christus --  
 
LEV 39:2 Het Licht en het Leven der wereld; een Licht, dat in de duisternis schijnt, en de duisternis 
begrijpt het niet;  
 
LEV 39:3 Hij, Die in het midden des tijds tot de Mijnen kwam, en de Mijnen ontvingen Mij niet;  
 
LEV 39:4 Maar allen, die Mij ontvingen, gaf Ik macht om Mijn zonen te worden; en aldus zal Ik allen, die 
Mij zullen ontvangen, macht geven om Mijn zonen te worden.   
 
LEV 39:5 En voorwaar, voorwaar zeg Ik u:  Hij, die Mijn evangelie ontvangt, ontvangt Mij; en hij, die Mijn 
evangelie niet ontvangt, ontvangt Mij niet.   
 
LEV 39:6 En dit is Mijn evangelie -- bekering en doop in water, en dan komt de doop met vuur en met de 
Heilige Geest, namelijk de Trooster, Die alle dingen toont, en de vreedzame dingen van het koninkrijk 
onderwijst.   
 
LEV 39:7 En nu, zie, Ik zeg u, Mijn dienstknecht James, Ik heb uw werken aanschouwd, en Ik ken u.   
 
LEV 39:8 En voorwaar zeg Ik u:  Uw hart is nu, op deze tijd, rechtvaardig voor Mij; en zie, Ik heb grote 
zegeningen op uw hoofd bevestigd;  
 
LEV 39:9 Niettemin hebt gij zware droefenis ondervonden, want gij hebt Mij vele malen verworpen 
wegens uw hoogmoed en de zorgen der wereld.   
 
LEV 39:10 Doch zie, de dagen van uw bevrijding zijn gekomen, indien gij naar Mijn stem wilt luisteren, die 
tot u zegt:  Sta op en word gedoopt, en was uw zonden af, Mijn naam aanroepende, en gij zult Mijn Geest 
ontvangen, en een zegen zo groot, als gij nimmer hebt gekend.   
 
LEV 39:11 En indien gij dit doet, heb Ik u voor een groter werk bereid.  Gij moet de volheid van Mijn 
evangelie prediken, dat Ik in deze laatste dagen heb uitgezonden, het verbond, dat Ik heb uitgezonden 
om Mijn volk, dat van het huis Israëls is, te herwinnen.   
 
LEV 39:12 En het zal geschieden, dat gij met macht zult zijn bekleed; gij zult een groot geloof hebben, en 
Ik zal met u zijn, en voor uw aangezicht gaan.   
 
LEV 39:13 Gij zijt geroepen om in Mijn wijngaard te arbeiden, mijn kerk op te bouwen en Zion vooruit te 
brengen, opdat het zich op de heuvelen moge verheugen en bloeien.   
 
LEV 39:14 Zie, voorwaar, voorwaar zeg Ik u:  Gij zijt niet geroepen om naar de oostelijke staten te gaan, 
maar gij zijt geroepen om naar de Ohio-vallei te gaan.   
 



LEV 39:15 En in zoverre Mijn volk zich bij de Ohio zal vergaderen, heb Ik voor hen een zegen bewaard, 
zoals onder de mensenkinderen ongekend is, en deze zal op hun hoofd worden uitgestort.  En van daar 
zullen mannen naar alle natiën uitgaan. 
 
LEV 39:16 Zie, voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat het volk in Ohio Mij in groot geloof aanroept, en denkt, 
dat ik mijn hand zal terughouden in het oordeel over de natiën, maar ik kan mijn woor niet verloochenen.   
 
LEV 39:17 Wend daarom al uw krachten aan, en roep getrouwe arbeiders in Mijn wijngaard, opdat deze 
voor de laatste maal moge worden gesnoeid.   
 
LEV 39:18 En in zoverre zij zich bekeren, en de volheid van Mijn evangelie ontvangen, en worden 
geheiligd, zal ik Mijn hand in het oordeel terughouden.   
 
LEV 39:19 Ga daarom uit, en roep met luide stem:  Het koninkrijk des hemels is nabij.  Hosanna!  
Gezegend zij de naam des Allerhoogsten Gods!   
 
LEV 39:20 Ga uit, en doop in water, en bereid de weg voor Mijn aangezicht voor de tijd van mijn komst;  
 
LEV 39:21 Want de tijd is nabij; niemand weet de dag of het uur; maar het zal zeker komen.   
 
LEV 39:22 En wie deze dingen ontvangen, ontvangen Mij; en zij zullen nu en in de eeuwigheid tot Mij 
worden vergaderd.   
 
LEV 39:23 En verder zal het geschieden, dat gij op allen, die gij in water zult dopen, Uw handen zult 
leggen, en zij zullen de gave des Heiligen Geest ontvangen, en zij zullen uitzien naar de tekenen van Mijn 
komst, en zij zullen Mij kennen.   
 
LEV 39:24 Zie, Ik kom spoedig.  Zo zij het.  Amen.   
 
Afdeling 40  
 
LEV 40:1 Ziet, voorwaar zeg Ik u, dat het hart van Mijn dienstknecht James Covill voor Mij rechtvaardig 
was, want bij sloot een verbond met Mij, dat hij Mijn woord wilde gehoorzamen.   
 
LEV 40:2 En hij ontving het woord met blijdschap, maar Satan bracht hem terstond in verzoeking; en de 
vrees voor vervolging en de wereldse zorgen deden hem het woord verwerpen.   
 
LEV 40:3 Daarom verbrak hij Mijn verbond, en het blijft aan Mij om met hem te doen, zoals Mij 
goeddunkt.  Amen.   
 

Afdeling 41 
 
LEV 41:1 Neigt uw oor, en luistert, o Mijn volk, zegt de Here, uw God, gij, die Mij hoort, die het Mij 
behaagt te zegenen met de grootste aller zegeningen; en gij, die Mij niet hoort, die Mijn naam hebt 
beleden, zal Ik vervloeken met de zwaarste aller vervloekingen.   
 
LEV 41:2 Luistert, o gij ouderlingen Mijner kerk, die Ik heb geroepen; ziet, Ik geef u een gebod om te 
zamen te komen ten einde over Mijn woord tot overeenstemming te geraken;  
 
LEV 41:3 En door het gebed uws geloofs zult gij Mijn wet ontvangen, opdat gij moogt weten, hoe Mijn 
kerk te besturen, en hoe alles voor Mij in orde te hebben.   
 
LEV 41:4 En Ik zal uw Regeerder zijn, wanneer Ik kom; en ziet, Ik kom spoedig, en gij moet toezien, dat 
Mijn wet wordt nagekomen.   
 



LEV 41:5 Hij, die Mijn wet ontvangt en deze nakomt, is Mijn discipel; en hij, die zegt, dat hij deze ontvangt 
en ze niet nakomt, is Mijn discipel niet, en zal uit uw midden worden geworpen;  
 
LEV 41:6 Want het is niet passend, dat hetgeen aan de kinderen van het koninkrijk behoort, zou worden 
gegeven aan hen, die niet waardig zijn, of aan de honden, of dat paarlen voor de zwijnen zouden worden 
geworpen.   
 
LEV 41:7 En verder, het is passend, dat Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. een huis zal laten bouwen, 
waarin hij kan wonen en vertalen.   
 
LEV 41:8 En verder, het is passend, dat Mijn dienstknecht Sidney Rigdon zal wonen, zoals het hem 
goeddunkt, voor zoverre hij Mijn geboden onderhoudt.   
 
LEV 41:9 En verder heb Ik Mijn dienstknecht Edward Partridge geroepen; en Ik geef een gebod, dat hij 
door de stem der kerk moet worden aangesteld en tot bisschop over de kerk geordend, zijn koopwaren 
moet verlaten, en al zijn tijd moet besteden in het werk van de kerk.   
 
LEV 41:10 Om op alle dingen toe te zien, zoals het hem zal worden aangewezen in Mijn wetten, wanneer 
Ik deze zal geven.   
 
LEV 41:11 En dit, omdat zijn hart rein is in Mijn ogen, want hij is als Nathanaël vanouds, in wie geen 
bedrog was.   
 
LEV 41:12 Deze woorden zijn u gegeven, en ze zijn rein in Mijn ogen; geeft daarom acht, hoe gij ze 
nakomt, want in de dag des oordeels moet uw ziel er verantwoording van afleggen.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 42 
 
LEV 42:1 Luistert, o gij ouderlingen Mijner kerk, die zijt bijeenvergaderd in Mijn naam, ja, in de naam van 
Jezus Christus, de Zoon van de Levende God, de Zaligmaker der wereld, voor zoverre gij in Mijn naam 
gelooft, en Mijn geboden onderhoudt.   
 
LEV 42:2 Wederom zeg Ik u:  Neigt uw oor en luistert, en weest gehoorzaam aan de wet, die Ik u zal 
geven.   
 
LEV 42:3 Want voorwaar zeg Ik, daar gij zijt bijeenvergaderd overeenkomstig het gebod, daar gij zijt 
bijeenvergaderd overeenkomstig het gebod, dat Ik u heb gegeven, en met betrekking tot deze ene zaak 
eensgezind zijt, en de Vader in Mijn naam hebt gevraagd, zo zult gij eveneens ontvangen.   
 
LEV 42:4 Ziet, voorwaar zeg Ik u:  Ik geef u dit eerste gebod, dat gij in Mijn naam moet uitgaan, een een 
ieder uwer, behalve Mijn dienstknechten Joseph Smith Jr. en Sidney Rigdon.   
 
LEV 42:5 Ik geef hun een gebod, dat zij voor een korte tijd moeten uitgaan, en door de macht des 
Geestes zal worden aangegeven, wanneer zij moeten terugkeren.   
 
LEV 42:6 En gij moet in de macht van Mijn Geest uitgaan om in Mijn naam twee aan twee Mijn evangelie 
te verkondigen, en uw stem als met het geluid van een bazuin te verheffen, en Mijn woord gelijk engelen 
Gods te verkondigen.   
 
LEV 42:7 En gij moet uitgaan, en in water dopen, zeggende:  Bekeert u, bekeert u, want het koninkrijk der 
hemelen is nabij.   
 
LEV 42:8 En van deze plaats moet gij uitgaan in de westelijke landstreken; en voor zoverre gij er zult 
vinden, die u willen ontvangen, moet gij Mijn kerk in iedere landstreek vestigen --  
 



LEV 42:9 Totdat de tijd zal komen, dat het U van omhoog zal worden geopenbaard, wanneer de stad 
Nieuw Jeruzalem moet worden gesticht, opdat gij moogt worden bijeenvergaderd en Mijn volk zijn, en Ik 
zal Uw God zijn.   
 
LEV 42:10 En verder zeg Ik u, dat Mijn dienstknecht Edward Partridge het ambt zal behouden, waartoe Ik 
hem heb aangesteld.  En het zal geschieden, dat, indien hij overtreedt, een ander in zijn plaats zal 
worden aangesteld.  Zo zij het.  Amen.   
 
LEV 42:11 Verder zeg Ik u, dat het aan niemand zal worden toegestaan uit te gaan om Mijn evangelie te 
prediken, of om Mijn kerk te vestigen, tenzij hij is geordend door iemand, die hiertoe gezag heeft, en het 
de kerk bekend is, dat hij gezag heeft, en op de juiste wijze door de hoofden der kerk is geordend.   
 
LEV 42:12 En de ouderlingen, priesters en leraars dezer kerk moeten de beginselen van Mijn evangelie 
onderwijzen, die in de Bijbel en het Boek van Mormon staan, waarin de volheid van het evangelie is 
vervat.   
 
LEV 42:13 En zij moeten de verbonden en artikelen der kerk in acht nemen en nakomen, en deze zullen 
hun leringen zijn, zoals zij door de Geest zullen worden geleid.   
 
LEV 42:14 En de Geest zal u door het gebed des geloofs worden gegeven; en indien gij de Geest niet 
ontvangt, moet gij niet onderwijzen.   
 
LEV 42:15 En gij moet er voor zorgdragen te doen, zoals Ik u met betrekking tot uw onderricht heb 
geboden, totdat de volheid van Mijn Schriften is gegeven.   
 
LEV 42:16 En wanneer gij door de Trooster uw stem zult verheffen, zult gij spreken en profeteren, zoals 
het Mij goeddunkt;  
 
LEV 42:17 Want ziet, de Trooster weet alle dingen, en geeft getuigenis van de Vader en van de Zoon.   
 
LEV 42:18 En ziet.  nu spreek Ik tot de kerk.  Gij zult niet doden; en hij, die doodt, zal geen vergeving in 
deze wereld ontvangen, noch in de komende wereld.   
 
LEV 42:19 En andermaal zeg Ik:  Gij zult niet doden; doch hij, die doodt, zal sterven.   
 
LEV 42:20 Gij zult niet stelen; en hij, die steelt, en zich niet wil bekeren, zal worden uitgeworpen.   
 
LEV 42:21 Gij zult niet liegen; hij, die liegt, en zich niet wil bekeren, zal worden uitgeworpen.   
 
LEV 42:22 Gij zult uw vrouw met geheel uw hart liefhebben, en gij zult haar aankleven en geen ander.   
 
LEV 42:23 En hij, die een vrouw aanziet om haar te begeren, zal het geloof verloochenen en de Geest 
niet hebben, en indien hij zich niet bekeert, zal hij worden uitgeworpen.   
 
LEV 42:24 Gij zult geen overspel plegen; en hij, die overspel pleegt, en zich niet bekeert, zal worden 
uitgeworpen.   
 
LEV 42:25 Maar hem, die overspel heeft gepleegd en zich met geheel zijn hart bekeert, en het verzaakt 
en niet meer doet, zult gij vergeven;  
 
LEV 42:26 Doch indien hij het wederom doet, zal hij geen vergeving ontvangen, maar moet worden 
uitgeworpen.   
 
LEV 42:27 Gij zult geen kwaad van uw naaste spreken, noch hem enig leed berokkenen.   
 



LEV 42:28 Gij weet, dat Mijn wetten aangaande deze dingen in Mijn Schriften zijn gegeven; hij, die 
zondigt, en zich niet bekeert, moet worden uitgeworpen.   
 
LEV 42:29 Indien gij Mij liefhebt, zult gij Mij dienen en al Mijn geboden onderhouden.   
 
LEV 42:30 En ziet, gij zult de armen gedenken, en hun, hetgeen gij hun van uw bezittingen hebt te geven, 
toewijden met een verbond en een akte, die niet kunnen worden verbroken.   
 
LEV 42:31 En voor zoverre gij van uw goederen aan de armen mededeelt, zult gij het aan Mij doen; en ze 
zullen worden afgedragen aan de bisschop Mijner kerk en aan zijn raadgevers, twee ouderlingen of 
hogepriesters, die hij zal aanwijzen of heeft aangewezen en voor dat doel heeft aangesteld.   
 
LEV 42:32 En nadat ze aan de bisschop Mijner kerk zijn afgedragen, en nadat hij deze verklaringen 
aangaande de toewijding der eigendommen aan de kerk heeft ontvangen, zodat ze, overeenkomstig Mijn 
geboden, de kerk niet kunnen worden ontnomen, zal het geschieden, dat iedere man verantwoordelijk zal 
worden gesteld jegens Mij, en een rentmeester is over zijn eigen bezittingen, of over hetgeen hij door 
toewijding heeft ontvangen, zoveel als voor hem en zijn gezin voldoende is.   
 
LEV 42:33 En verder, indien er eigendom in handen der kerk of in handen van leden der kerk zal zijn -- 
dat een overblijfsel is, dat aan de bisschop dient te worden toegewijd -- hetwelk na deze eerste toewijding 
meer is dan voor hun onderhoud nodig is, zal dit worden bewaard om er van tijd tot tijd van te geven aan 
hen, die niet hebben, opdat een ieder, die iets nodig heeft, in ruime mate moge worden voorzien, en 
overeenkomstig zijn behoeften moge ontvangen.   
 
LEV 42:34 Daarom zal het overblijfsel in Mijn voorraadschuur worden bewaard om de armen en 
behoeftigen er van bij te staan, zoals door de hoge raad der kerk en de bisschop en zijn raadgevers zal 
worden vastgesteld;  
 
LEV 42:35 En met het doel er landerijen van aan te kopen voor het algemeen welzijn der kerk, en er 
bedehuizen van te bouwe en er het Nieuw Jeruzalem van op te bouwen, hetgeen later zal worden 
geopenbaard --  
 
LEV 42:36 Opdat Mijn verbondsvolk moge worden bijeenvergaderd ten dage, wanneer Ik tot Mijn tempel 
zal inkomen.  En dit doe Ik voor het welzijn van Mijn volk.   
 
LEV 42:37 En het zal geschieden, dat hij, die zondigt en zich niet bekeert, uit de kerk zal worden 
geworpen, en hetgeen hij aan de armen en behoeftigen Mijner kerk, of met andere woorden aan Mij, 
heeft toegewijd, niet zal terugontvangen --  
 
LEV 42:38 Want voor zoverre gij het aan de minste van dezen doet, doet gij het aan Mij.   
 
LEV 42:39 ant het zal geschieden, dat hetgeen Ik door de mond Mijner profeten sprak, zal worden 
vervuld; want Ik zal van de rijkdommen van hen, die onder de niet-Joden Mijn evangelie aannemen, 
toewijden aan de armen van Mijn volk, die van het huis Israëls zijn.   
 
LEV 42:40 En verder, gij moet niet hooghartig zijn; laat al uw klederen eenvoudig zijn, en hun schoonheid 
de schoonheid van het werk van uw eigen handen;  
 
LEV 42:41 En laat alles in reinheid voor Mij worden gedaan.   
 
LEV 42:42 Gij moet niet lui zijn; want de leegloper zal van de arbeider noch het brood eten, noch de 
klederen dragen.   
 
LEV 42:43 En wie er onder u ook ziek zijn, en niet het geloof hebben om te worden genezen, maar 
[nochtans] geloven, moeten met alle tederheid worden verzorgd, en met kruiden en licht voedsel, en 
zulks niet door de hand van een vijand.   



 
LEV 42:44 En twee of meer ouderlingen der kerk moeten worden geroepen en in Mijn naam voor hen 
bidden, en de handen op hen leggen; en indien zij sterven, zullen zij in Mij sterven, en indien zij leven, 
zullen zij in Mij leven.   
 
LEV 42:45 Gij moet zo in liefde te zamen leven, dat gij het verlies van hen, die sterven, moet bewenen, 
en vooral dat van hen, die geen hoop hebben op een heerlijke opstanding.   
 
LEV 42:46 En het zal geschieden, dat zij, die in Mij sterven, de dood niet zullen smaken, want deze zal 
hun zoet zijn.   
 
LEV 42:47 En zij, die niet in Mij sterven, wee hun, want hun dood is bitter.   
 
LEV 42:48 En verder zal het geschieden, dat hij, die geloof in Mij heeft om te worden genezen, en niet is 
aangewezen om te sterven, zal worden genezen.   
 
LEV 42:49 Hij, die geloof heeft om te zien, zal zien.   
 
LEV 42:50 Hij, die geloof heeft om te horen, zal horen.   
 
LEV 42:51 De lamme, die geloof heeft om op te springen, zal opspringen.   
 
LEV 42:52 En zij, die niet het geloof hebben om deze dingen te doen, maar [nochtans] in Mij geloven, 
hebben de macht om Mijn zonen te worden; en voor zoverre zij Mijn wetten niet breken, moet gij hun 
gebreken dragen.   
 
LEV 42:53 Gij moet op de post van uw rentmeesterschap zijn.   
 
LEV 42:54 Gij moogt het kleed van uw broeder niet nemen; gij moet betalen voor hetgeen gij van uw 
broeder zult ontvangen.   
 
LEV 42:55 En indien gij meer verkrijgt dan voor uw onderhoud nodig zou zijn, moet gij het in Mijn 
voorraadschuur brengen, opdat alle dingen mogen worden gedaan overeenkomstig hetgeen Ik heb 
gezegd.   
 
LEV 42:56 Gij moet bidden, en Mijn Schriften zullen worden gegeven, zoals Ik het heb vastgesteld, en ze 
dienen veilig te worden bewaard;  
 
LEV 42:57 En het is raadzaam, dat gij hierover zwijgt, en ze niet onderwijst totdat gij ze volledig hebt 
ontvangen.   
 
LEV 42:58 En Ik geef u een gebod, dat gij ze dan aan alle mensen moet onderwijzen; want ze moeten 
aan alle natiën, geslachten, talen en volken worden onderwezen.   
 
LEV 42:59 Gij moet de dingen, die gij hebt ontvangen, en die u in Mijn Schriften als wet zijn gegeven, als 
wet aannemen om Mijn kerk te besturen;  
 
LEV 42:60 En hij, die overeenkomstig deze dingen handelt, zal zalig worden, en hij, die ze niet nakomt, 
zal worden verdoemd, indien hij aldus voortgaat.   
 
LEV 42:61 Indien gij zult bidden, zult gij openbaring op openbaring ontvangen en kennis op kennis, opdat 
gij de verborgenheden en vreedzame dingen -- die vreugde en het eeuwige leven brengen -- moogt 
weten.   
 
LEV 42:62 Gij moet bidden, en in de door Mij bestemde tijd zal het u worden geopenbaard, waar het 
Nieuw Jeruzalem zal worden gebouwd.   



 
LEV 42:63 En ziet, het zal geschieden, dat Mijn dienstknechten zullen worden uitgezonden naar het 
oosten en naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden.   
 
LEV 42:64 En laat hem, die naar het oosten gaat, hen, die zullen worden bekeerd, nu reeds aansporen 
om naar het westen te vluchten wegens hetgeen op aarde zal geschieden en wegens geheime 
verenigingen.   
 
LEV 42:65 Ziet, gij moet op al deze dingen acht slaan, en groot zal uw beloning zijn; want het is u 
gegeven de verborgenheden van het koninkrijk te weten, maar het is de wereld niet gegeven deze te 
weten.   
 
LEV 42:66 Gij moet de wetten nakomen, die gij hebt ontvangen, en getrouw zijn.   
 
LEV 42:67 En hierna zult gij kerkelijke verbonden ontvangen, die voldoende zullen zijn om u zowel hier 
als in het Nieuw Jeruzalem te vestigen.   
 
LEV 42:68 Indien daarom iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van Mij begere, en Ik zal hem mildelijk 
geven en niet verwijten.   
 
LEV 42:69 Verheft uw hart en verheugt u, want het koninkrijk, of met andere woorden, de sleutelen der 
kerk zijn u gegeven.  Zo zij het.  Amen.   
 
LEV 42:70 De priesters en leraars zullen hun rentmeesterschappen hebben, evenals de leden.   
 
LEV 42:71 En de ouderlingen of hogepriesters, die zijn aangesteld om de bisschop als raadgevers in alle 
dingen ter zijde te staan, moeten met hun gezin worden onderhouden uit de middelen, die aan de 
bisschop zijn toegewijd ten bate der armen, en voor andere doeleinden, zoals eerder genoemd;  
 
LEV 42:72 Of zij moeten een rechtmatige vergoeding ontvangen voor al hun diensten, hetzij een 
rentmeesterschap of iets anders, zoals het door de raadgevers en de bisschop het beste wordt gedacht 
of besloten.   
 
LEV 42:73 En ook de bisschop zal voor al zijn diensten in de kerk worden onderhouden of een 
rechtmatige vergoeding ontvangen.   
 
LEV 42:74 Ziet, voorwaar zeg Ik u, dat wie ook onder u hun levensgezellen (-innen) wegens ontucht 
hebben verstoten, of met andere woorden, indien zij in alle nederigheid des harten voor u zullen getuigen, 
dat dit het geval is, moet gij hen niet uit uw midden werpen;  
 
LEV 42:75 Maar indien gij zult bemerken, dat personen hun levensgezellen (-innen) hebben verlaten 
wegens overspel, en dat zij zelf de overtreders (-sters) zijn, en dat hun levensgezellen (-innen) in leven 
zijn, dan moet gij hen uit Uw midden werpen.   
 
LEV 42:76 En verder zeg Ik u, dat gij oplettend en voorzichtig moet zijn, en een volledig onderzoek 
instelt, opdat gij geen derzulken onder u opneemt, indien zij gehuwd zijn;  
 
LEV 42:77 En indien zij niet gehuwd zijn, moeten zij zich van al hun zonden bekeren, of gij moet hen niet 
opnemen.   
 
LEV 42:78 En verder moet iedereen, die tot deze kerk, de kerk van Christus, behoort, alle geboden en 
verbonden der kerk onderhouden.   
 
LEV 42:79 Indien er zich onder u een persoon bevindt, die zal doden, dient hij aan de wet des lands te 
worden overgeleverd en dienovereenkomstig te worden behandeld; want bedenkt, dat hij geen vergeving 
heeft; en het moet volgens de wet des lands worden bewezen.   



 
LEV 42:80 En indien een man of een vrouw overspel pleegt, moet hij of zij door twee of meer ouderlingen 
der gemeente worden verhoord, en elk woord tegen hem of haar moet worden bevestigd door twee 
getuigen der gemeente, en niet van niet-leden der kerk; doch het is beter, indien er meer dan twee 
getuigen zijn.   
 
LEV 42:81 Maar zijn of haar schuld moet door twee getuigen worden bewezen en de ouderlingen zullen 
de zaak aan de gemeente voorleggen, en de gemeente zal haar hand tegen hem of haar opheffen, opdat 
er met hen moge worden gehandeld overeenkomstig de wet van God.   
 
LEV 42:82 En indien het mogelijk is, is het een vereiste, dat ook de bisschop aanwezig is.   
 
LEV 42:83 En aldus moet gij handelen in alle gevallen, die voor u zullen komen.   
 
LEV 42:84 En indien iemand zal roven, moet hij of zij aan de wet des lands worden overgeleverd.   
 
LEV 42:85 En indien iemand zal stelen, moet hij of zij aan de wet des lands worden overgeleverd. 
 
LEV 42:86 En indien iemand zal liegen, moet hij of zij aan de wet des lands worden overgeleverd.   
 
LEV 42:87 En indien lemand enige ongerechtigheid bedrijft, moet hij of zij aan de wet worden 
overgeleverd, namelijk aan de wet van God.   
 
LEV 42:88 En indien uw broeder of zuster u ergert, moet gij hem of haar onder vier ogen spreken; en 
indien hij of zij het belijdt, moet gij verzoend worden.   
 
LEV 42:89 En indien hij of zij het niet belijdt, moet gij hem of haar aan de gemeente overleveren, niet aan 
de leden, maar aan de ouderlingen.  En het moet in een vergadering worden gedaan, en niet voor de 
wereld.   
 
LEV 42:90 En indien uw broeder of zuster velen ergert, moet hij of zij voor velen worden bestraft.   
 
LEV 42:91 En indien iemand in het openbaar ergernis geeft, moet hij of zij in het openbaar worden 
berispt, opdat hij of zij beschaamd worde.  En indien hij of zij het niet belijdt, moet hij of zij aan de wet van 
God worden overgeleverd.   
 
LEV 42:92 Indien iemand in het geheim zal zondigen, moet hij of zij in het geheim worden berispt, opdat 
hij of zij de gelegenheid moge hebben het voor hem of haar, jegens wie hij of zij heeft gezondigd, en voor 
God, te belijden, opdat de gemeente niet schandelijk over hem of haar moge spreken.   
 
LEV 42:93 En aldus moet gij in alle dingen handelen.   
 

Afdeling 43 
 
LEV 43:1 Luistert, o gij ouderlingen Mijner kerk, en geeft gehoor aan de woorden, die Ik tot u zal spreken.   
 
LEV 43:2 Want ziet, voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat gij een gebod hebt ontvangen als wet voor Mijn 
kerk bij monde van hem, die Ik voor u heb aangesteld om geboden en openbaringen van Mij te 
ontvangen.   
 
LEV 43:3 En dit moet gij voorzeker weten:  Indien hij in Mij verblijft, is er niemand anders voor u 
aangesteld om geboden en openbaringen te ontvangen, totdat hij wordt weggenomen.   
 
LEV 43:4 Maar voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat niemand anders voor deze gave zal worden aangesteld, 
dan allÚÚn door hem; want indien deze hem wordt ontnomen, zal hij alleen de macht hebben om een 
ander in zijn plaats aan te stellen.   



 
LEV 43:5 En dit moet voor u een wet zijn, zodat gij de leringen van wie dan ook, die tot u zal komen, niet 
als openbaringen of geboden zult ontvangen;  
 
LEV 43:6 En dit geef Ik u, opdat gij niet moogt worden misleid, en opdat gij moogt weten, dat ze niet van 
Mij zijn.   
 
LEV 43:7 Want voorwaar zeg Ik u, dat hij, die van Mijnentwege is geordend, door de poort zal 
binnenkomen en worden aangesteld, zoals Ik u eerder heb gezegd, om die openbaringen te onderwijzen, 
die gij hebt ontvangen en zult ontvangen bij monde van hem; die Ik heb aangesteld.   
 
LEV 43:8 En nu, ziet, Ik geef u een gebod, dat wanneer gij zijt bijeenvergaderd, gij elkander moet 
onderrichten en stichten, opdat gij moogt weten hoe te handelen en Mijn kerk te besturen, en hoe te 
handelen ten opzichte van de onderdelen van Mijn wet en geboden, die Ik heb gegeven.   
 
LEV 43:9 En aldus zult gij worden onderwezen in de wet van Mijn kerk, en worden geheiligd door 
hetgeen gij hebt ontvangen, en gij moet u verplichten om in alle heiligheid voor Mij te handelen --  
 
LEV 43:10 Opdat, voor zoverre gij dit doet, heerlijkheid zal worden toegevoegd aan het koninkrijk, dat gij 
hebt ontvangen.  Voor zoverre gij het niet doet, zal zelfs hetgeen gij hebt ontvangen, worden 
weggenomen.   
 
LEV 43:11 Roeit de ongerechtigheid uit, die onder u is; heiligt u voor Mij;  
 
LEV 43:12 En indien gij de heerlijkheid van het koninkrijk verlangt, aanvaardt dan Mijn dienstknecht 
Joseph Smith Jr. en ondersteunt hem voor Mijn aangezicht door het gebed des geloofs.   
 
LEV 43:13 En verder zeg Ik u:  Indien gij de verborgenheden van het koninkrijk verlangt, voorziet hem 
dan van voedsel en kleding, en wat hij ook nodig heeft om het werk te volbrengen, dat Ik hem heb 
opgedragen;  
 
LEV 43:14 En indien gij het niet doet, zal hij met hen verblijven, die hem hebben ontvangen, opdat Ik Mij 
een rein volk moge bewaren.   
 
LEV 43:15 Verder zeg Ik:  Luistert, gij ouderlingen Mijner kerk, die Ik heb aangesteld.  Gij wordt niet 
uitgezonden om te worden onderwezen, maar om de mensenkinderen datgene te onderwijzen, wat Ik 
door de macht van Mijn Geest in uw handen heb gelegd;  
 
LEV 43:16 En gij moet van omhoog worden onderwezen.  Heiligt u, en gij zult met macht worden 
begiftigd, opdat gij moogt onderrichten, zoals Ik heb gesproken.   
 
LEV 43:17 Geeft gehoor, want ziet, de grote dag des Heren is nabij.   
 
LEV 43:18 Want de dag komt, dat de Here Zijn stem uit de hemel zal doen horen; de hemelen zullen 
schudden en de aarde zal beven, en de bazuin van God zal schallen, zowel lang als luid, en de slapende 
natiën toeroepen:  Gij heiligen, staat op en leeft; gij zondaren, blijft en slaapt, totdat Ik wederom zal 
roepen.   
 
LEV 43:19 Omgordt daarom uw lendenen, opdat gij niet onder de goddelozen wordt gevonden.   
 
LEV 43:20 Verheft uw stem en weerhoudt uw woorden niet.  Roept de natiën toe zich te bekeren, zowel 
oud als jong, dienstknecht als vrije, en zegt:  Bereidt u voor op de grote dag des Heren;  
 
LEV 43:21 Want indien ik, die een mens ben, mijn stem verhef en u toeroep u te bekeren, en gij haat mij, 
wat zult gij dan zeggen, wanneer de dag komt, dat de donderslagen hun stem van de einden der aarde 



zullen doen horen, en tot de oren van alle levenden zullen roepen:  bekeert u, en bereidt u voor op de 
grote dag des Heren!   
 
LEV 43:22 Ja, en verder, wanneer de bliksemschichten van het oosten naar het westen flitsen, en hun 
stem doen horen aan alle levenden, en de oren van allen, die horen, doen tuiten, en deze woorden 
spreken:  Bekeert u, want de grote dag des Heren is gekomen?   
 
LEV 43:23 En verder, de Here zal Zijn stem uit de hemel verheffen en zeggen:  Luistert, o gij natiën der 
aarde, en hoort de woorden van die God, Die u heeft gemaakt.   
 
LEV 43:24 O, gij natiën der aarde, hoe menigmaal heb Ik u willen bijeenvergaderen, zoals een hen haar 
kiekens onder haar vleugels bijeenvergadert, maar gij hebt niet gewild!   
 
LEV 43:25 Hoe dikwijls heb Ik u toegeroepen bij monde van Mijn dienstknechten, en door de bediening 
van engelen, en door Mijn eigen stem, en door de stem van donderslagen, van bliksemschichten, van 
stormwinden, van aardbevingen, van grote hagelbuien, van hongersnoden en pestilentiën van elke soort, 
en door het machtige geluid van een bazuin, en door de stem des oordeels, en te allen tijde door de stem 
van barmhartigheid, en door de stem van heerlijkheid en eer en de rijkdommen des eeuwigen levens, en 
Ik wilde u zalig maken met een eeuwigdurende zaligheid, maar gij hebt niet gewild!   
 
LEV 43:26 Ziet, de dag is gekomen, dat de beker van de toorn Mijner verontwaardiging vol is.   
 
LEV 43:27 Ziet, voorwaar zeg Ik u, dat dit de woorden zijn van de Here, uw God.   
 
LEV 43:28 Werkt daarom, werkt voor de laatste maal in Mijn wijngaard; vermaant voor de laatste maal de 
inwoners der aarde.   
 
LEV 43:29 Want in de door Mij bestemde tijd zal Ik ten oordeel op de aarde komen, en Mijn volk zal 
worden verlost, en met Mij op aarde regeren.   
 
LEV 43:30 Want het grote Millennium, waarvan Ik bij monde van Mijn dienstknechten heb gesproken, zal 
komen.   
 
LEV 43:31 Want Satan zal worden gebonden, en wanneer hij wederom wordt losgelaten, zal hij slechts 
voor een korte tijd regeren, en dan komt het einde der aarde.   
 
LEV 43:32 En hij, die rechtvaardig leeft, zal in een oogwenk worden veranderd, en de aarde zal vergaan 
als door vuur.   
 
LEV 43:33 En de goddelozen zullen heengaan in een onuitblusbaar vuur, en niemand op aarde weet hun 
einde, noch zal iemand het ooit weten, totdat zij voor Mij ten oordeel komen.   
 
LEV 43:34 Luistert naar deze woorden.  Ziet, Ik ben Jezus Christus, de Zaligmaker der wereld.  Bewaart 
deze dingen als een schat in uw hart, en laat de plechtige ernst der eeuwigheid immer in uw gedachten 
zijn.   
 
LEV 43:35 Weest ernstig.  Onderhoudt al Mijn geboden.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 44 
 
LEV 44:1 Ziet, aldus zegt de Here tot u, Mijn dienstknechten, Ik acht het raadzaam, dat de ouderlingen 
Mijner kerk per brief of op andere wijze, zowel uit het oosten als uit het westen, uit het noorden als het 
zuiden, worden bijeengroepen.   
 
LEV 44:2 En voor zoverre zij getrouw zijn, en geloof in Mij oefenen, zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest 
op hen uitstort ten dage, dat zij bijeenkomen.   



 
LEV 44:3 En.  het zal geschieden, dat zij in de omliggende landstreken zullen uitgaan, en het volk 
bekering zullen prediken.   
 
LEV 44:4 En velen zullen worden bekeerd, zodat gij in staat zult zijn om u overeenkomstig de wetten der 
mensen te organiseren;  
 
LEV 44:5 Opdat uw vijanden geen macht over u mogen hebben; opdat gij in alle opzichten moogt worden 
bewaard; opdat gij in staat moogt worden gesteld om Mijn wetten te onderhouden; opdat alle 
knechtschap, waarmede de vijand Mijn volk tracht te verdelgen, moge worden verbroken.   
 
LEV 44:6 Ziet.  Ik zeg u, dat gij de armen en de behoeftigen moet bezoeken en hun hulp verlenen, opdat 
zij mogen worden onderhouden, totdat alle dingen kunnen worden gedaan overeenkomstig Mijn wet, die 
gij hebt ontvangen.  Amen.   
 

Afdeling 45 
 
LEV 45:1 Luistert, o gij volk Mijner kerk, aan wie het koninkrijk is gegeven; luistert en leent Hem het oor, 
Die het fundament der aarde heeft gelegd, Die de hemelen met al hun heirscharen heeft gemaakt, en 
door Wie alle dingen werden gemaakt, die leven, bewegen en bestaan.   
 
LEV 45:2 Wederom zeg Ik:  Luistert naar Mijn stem, opdat de dood u niet overvalt; op een tijdstip, waarop 
gij het niet verwacht, zal de zomer voorbij zijn en de oogst geÙindigd, en uw ziel niet verlost.   
 
LEV 45:3 Luistert naar Hem, Die de voorspraak bij de Vader is, Die uw zaak bij Hem bepleit --  
 
LEV 45:4 En zegt:  Vader, zie het lijden en de dood van Hem, Die niet zondigde, in Wie Gij een 
welbehagen hadt; zie het bloed van Uw Zoon, dat werd vergoten; het bloed van Hem, Die Gij hebt 
gegeven, opdat Gij mocht worden verheerlijkt;  
 
LEV 45:5 Vader, spaar daarom dezen, Mijn broederen, die In Mijn naam geloven, zodat zij tot Mij mogen 
komen en het eeuwige leven hebben.   
 
LEV 45:6 Neigt uw oor, o gij volk Mijner kerk, en gij ouderlingen, luistert te zamen en hoort Mijn stem, 
zolang het ôhedenö wordt genoemd en verstokt uw hart niet;  
 
LEV 45:7 Want voorwaar zeg Ik U, dat Ik de Alpha en de Omega ben, het Begin en het Einde, het Licht 
en het Leven der wereld -- een licht, dat in de duisternis schijnt, en de duisternis begrijpt het niet.   
 
LEV 45:8 Ik kwam tot de Mijnen, en de Mijnen ontvingen Mij niet; maar aan allen, die Mij ontvingen, gaf Ik 
macht om vele wonderen te doen, en om zonen Gods te worden; en namelijk aan hen, die in Mijn naam 
geloofden, gaf Ik macht om het eeuwige leven te verwerven.   
 
LEV 45:9 En evenzo heb Ik Mijn eeuwig verbond tot de wereld gezonden,om een licht voor de wereld te 
zijn en een banier voor Mijn volk, en voor de niet-Joden -- om zich er om te scharen -- en om een 
boodschapper voor Mijn aangezicht te zijn, om de weg voor Mij te bereiden.   
 
LEV 45:10 Sluit u er daarom bij aan, en met hem, die zulks doet, zal Ik spreken, zoals met mannen van 
ouds en Ik zal u Mijn sterke bewijsvoering tonen.   
 
LEV 45:11 Luistert daarom te zamen, en laat Mij u Mijn wijsheid tonen, de wijsheid van Hem, van Wie gij 
zegt.  dat Hij de God van Henoch en zijn broederen is,  
 
LEV 45:12 Die van de aarde werden gescheiden en bij Mij werden ontvangen; een stad, bewaard, totdat 
er een dag van gerechtigheid zal komen, een dag, waarnaar door alle heilige mannen werd uitgezien, en 
zij beleefden deze niet wegens goddeloosheid en gruwelen;  



 
LEV 45:13 En zij beleden, dat zij vreemdelingen en pelgrims op de aarde waren;  
 
LEV 45:14 Doch zij verkregen een belofte, dat zij deze zouden vinden en in het vlees aanschouwen.   
 
LEV 45:15 Luistert daarom, en Ik zal met u spreken, en Ik zal tot u spreken en profeteren, zoals tot 
mannen in vroeger dagen.   
 
LEV 45:16 En Ik zal het duidelijk laten zien, zoals Ik het Mijn discipelen liet zien, toen Ik in het vlees voor 
hen stond, en tot hen zeide:  Omdat gij Mij hebt gevraagd aangaande de tekenen Mijner komst ten dage, 
wanneer Ik in Mijn heerlijkheid in de wolken des hemels zal komen, om de beloften te vervullen, die Ik uw 
vaderen heb gemaakt --  
 
LEV 45:17 En omdat gij de lange afwezigheid van uw geest uit uw lichaam als een gevangenschap hebt 
beschouwd, zal Ik u laten zien, hoe de dag der verlossing zal komen, en eveneens de herstelling van het 
verstrooide Israël.   
 
LEV 45:18 En nu ziet gij deze tempel, die in Jeruzalem is, die gij het huis van God noemt, en uw vijanden 
zeggen, dat dit huis nimmer zal ineenstorten.   
 
LEV 45:19 Maar voorwaar zeg Ik u, dat verwoesting over dit geslacht zal komen als een dief in de nacht, 
en dit volk zal worden verdelgd en onder alle natiën worden verstrooid.   
 
LEV 45:20 En deze tempel, die gij nu ziet, zal worden nedergeworpen, zodat er niet één steen op de 
andere zal worden gelaten.   
 
LEV 45:21 En het zal geschieden, dat dit geslacht der Joden niet zal voorbijgaan, voordat elke 
verwoesting, die Ik u omtrent hen heb genoemd, zal plaatsvinden.   
 
LEV 45:22 Gij zegt, dat gij weet, dat het einde der wereld komt; gij zegt eveneens, dat gij weet, dat de 
hemelen en de aarde zullen vergaan;  
 
LEV 45:23 En dit hebt gij juist gezegd, want zo is het; maar deze dingen, die Ik u heb verteld, zullen niet 
voorbijgaan, totdat alles zal zijn geschied.   
 
LEV 45:24 En dit heb Ik u aangaande Jeruzalem verteld; en wanneer die dag zal komen, zal er een 
overblijfsel onder alle natiën worden verstrooid;  
 
LEV 45:25 Maar zij zullen wederom worden vergaderd; doch zij zullen [in verstrooiing] verblijven, totdat 
de tijden der niet-Joden zijn vervuld.   
 
LEV 45:26 En te dien dage zal worden gehoord van oorlogen en geruchten van oorlogen, en de ganse 
aarde zal in beroering zijn, en het hart der mensen zal bezwijken, en de mensen zullen zeggen, dat 
Christus Zijn komst uitstelt tot aan het einde der aarde.   
 
LEV 45:27 En de liefde der mensen zal verkoelen, en ongerechtigheid zal in grote mate heersen.   
 
LEV 45:28 En wanneer de tijden der niet-Joden zijn gekomen, zal er onder hen, die in duisternis 
verkeren, een licht te voorschijn komen, en het zal de volheid van Mijn evangelie zijn;  
 
LEV 45:29 Maar zij ontvangen het niet, want zij begrijpen het licht niet en wenden hun hart van Mij af 
wegens de voorschriften van mensen.   
 
LEV 45:30 En in dat geslacht zullen de tijden der niet-Joden worden vervuld.   
 



LEV 45:31 En van dat geslacht zullen er mensen zijn, die niet zullen sterven, voordat zij een 
overweldigende plaag zullen zien; want een verwoestende ziekte zal in het ganse land heersen.   
 
LEV 45:32 Maar Mijn discipelen zullen in heilige plaatsen staan en niet worden bewogen; doch onder de 
goddelozen zullen er mensen hun stem verheffen en God vloeken en sterven.   
 
LEV 45:33 En er zullen eveneens aardbevingen op verschillende plaatsen zijn, en vele verwoestingen; 
toch zullen de mensen hun hart tegen Mij verstokken, en zij zullen het zwaard tegen elkander opnemen 
en elkander doden.   
 
LEV 45:34 Welnu, toen Ik, de Here, deze woorden tot Mijn discipelen had gesproken, waren zij bedroefd.   
 
LEV 45:35 En Ik zeide tot hen:  Weest niet bedroefd, want wanneer al deze dingen zullen geschieden, 
moogt gij weten, dat de beloften, die aan u zijn gedaan, zullen worden vervuld.   
 
LEV 45:36 En wanneer het licht zal doorbreken, zal het met hen zijn zoals in de gelijkenis, die Ik u zal 
geven:   
 
LEV 45:37 Hij ziet en aanschouwt de vijgebomen, en gij ziet ze met uw ogen, en wanneer ze beginnen uit 
te lopen, en hun bladeren nog teder zijn, zegt gij, dat de zomer nabij is;  
 
LEV 45:38 Evenzo zal het zijn te dien dage, wanneer zij al deze dingen zullen zien; dan zullen zij weten, 
dat de ure nabij is.   
 
LEV 45:39 En het zal geschieden, dat hij, die Mij vreest.  zal uitzien naar de komst van de grote dag des 
Heren.  ja, naar de tekenen der komst van de Zoon des Mensen.   
 
LEV 45:40 En zij zullen tekenen en wonderen zien, want deze zullen boven in de hemelen worden 
getoond en beneden op de aarde.   
 
LEV 45:41 En zij zullen bloed en vuur en rookdampen aanschouwen.   
 
LEV 45:42 En alvorens de dag des Heren zal komen, zal de zon worden verduisterd en de maan in bloed 
veranderd en de sterren zullen van de hemel vallen.   
 
LEV 45:43 En het overblijfsel zal in deze plaats worden vergaderd;  
 
LEV 45:44 En dan zullen zij naar Mij uitzien, en ziet, Ik zal komen; en zij zullen Mij, bekleed met macht en 
grote heerlijkheid in de wolken des hemels zien, met alle heilige engelen; en hij, die niet naar Mij uitziet, 
zal worden afgesneden.   
 
LEV 45:45 Doch alvorens de arm des Heren zal nederkomen, zal een engel zijn bazuin doen schallen, en 
de heiligen, die hebben geslapen, zullen te voorschijn komen om Mij in de wolk te ontmoeten.   
 
LEV 45:46 Indien gij daarom in vrede hebt geslapen, zijt gij gezegend; want zoals gij Mij nu ziet, en weet, 
dat Ik ben, evenzo zult gij tot Mij komen, en uw ziel zal leven, en uw verlossing zal worden voltooid, en de 
heiligen zullen van de vier hoeken der aarde te voorschijn komen.   
 
LEV 45:47 Dan zal de arm des Heren op de natiën nederkomen.   
 
LEV 45:48 En dan zal de Here Zijn voet op de berg zetten, en deze zal in tweeën splijten, en de aarde zal 
beven en waggelen, en de hemelen zullen eveneens schudden.   
 
LEV 45:49 En de Here zal Zijn stem doen horen en alle einden der aarde zullen deze horen; en de natiën 
der aarde zullen treuren, en zij, die hebben gelachen, zullen hun dwaasheid inzien.   
 



LEV 45:50 En rampspoed zal de spotter overstelpen, en de versmader zal worden verteerd; en zij, die 
naar ongerechtigheid hebben gestreefd, zullen worden nedergehouwen en in het vuur geworpen.   
 
LEV 45:51 En dan zullen de Joden Mij aanzien, en zeggen:  Wat zijn deze wonden in Uw handen en in 
Uw voeten?   
 
LEV 45:52 Dan zullen zij weten, dat Ik de Here ben; want Ik zal tot hen zeggen:  Het zijn de wonden, 
waarmede Ik ben geslagen in het huis Mijner vrienden.  Ik ben het, Die werd verheven.  Ik ben Jezus, Die 
werd gekruisigd.  Ik ben de Zoon van God.   
 
LEV 45:53 En dan zullen zij wenen om hun ongerechtigheden; dan zullen zij treuren, omdat zij hun 
Koning hebben vervolgd.   
 
LEV 45:54 En dan zullen de natiën der heidenen worden verlost, en zij, die geen wet hebben gekend, 
zullen deel hebben aan de eerste opstanding; en voor hen zal het verdraaglijk zijn.   
 
LEV 45:55 En Satan zal worden gebonden, zodat hij geen plaats in het hart der mensenkinderen zal 
hebben.   
 
LEV 45:56 En te dien dage, wanneer Ik in Mijn heerlijkheid zal komen, zal de gelijkenis worden vervuld, 
die Ik van de tien maagden heb gegeven.   
 
LEV 45:57 Want zij, die verstandig zijn, en de waarheid hebben ontvangen, en de Heilige Geest tot gids 
hebben genomen en niet zijn misleid -- voorwaar zeg Ik u:  Zij zullen niet worden nedergehouwen en in 
het vuur geworpen, maar de dag doorstaan.   
 
LEV 45:58 En de aarde zal hun tot een erfenis worden gegeven; en zij zullen zich vermenigvuldigen en 
sterk worden, en hun kinderen zullen zonder zonde opgroeien tot zaligheid.   
 
LEV 45:59 Want de Here zal in hun midden zijn, en Zijn heerlijkheid zalop hen zijn, en Hij zal hun Koning 
en Wetgever zijn.   
 
LEV 45:60 En nu, ziet, Ik zeg u:  Het is u niet gegeven meer aangaande dit hoofdstuk te weten, totdat het 
Nieuwe Testament is vertaald, en hierin zullen al deze dingen worden bekend gemaakt;  
 
LEV 45:61 Daarom sta Ik toe het nu te vertalen, opdat gij op de komende dingen voorbereid moogt zijn.   
 
LEV 45:62 Want voorwaar zeg Ik U, dat grote dingen u wachten;  
 
LEV 45:63 Gij hoort van oorlogen in vreemde landen, maar ziet, Ik zeg u, dat ze nabij zijn, zelfs voor de 
deur, en binnen niet vele jaren zult gij horen van oorlogen in uw eigen land.   
 
LEV 45:64 Daarom heb Ik, de Here, gezegd:  Vergadert u uit de oostelijke landen, vergadert u bijeen, gij 
ouderlingen Mijner kerk; gaat heen naar de westelijke landstreken, roept de inwoners toe zich te bekeren, 
en voor zoverre zij zich bekeren, bouwt gemeenten voor Mij op.   
 
LEV 45:65 En in eenheid des harten en des geestes moet gij uw rijkdommen bijeenbrengen, opdat gij 
een erfenis moogt kopen, die u later zal worden toegewezen.   
 
LEV 45:66 En het zal het Nieuw Jeruzalem worden genoemd, een land van vrede, een toevluchtsoord, 
een plaats van veiligheid voor de heiligen van de Allerhoogste God;  
 
LEV 45:67 En de heerlijkheid des Heren zal daar zijn, en de verschrikking des Heren zal daar eveneens 
zijn, zodat de goddelozen er niet zullen komen, en het zal Zion worden genoemd.   
 



LEV 45:68 En onder de goddelozen zal het geschieden.  dat een ieder, die zijn zwaard niet tegen zijn 
naaste wil opnemen, noodzakelijk naar Zion moet vluchten om veilig te zijn.   
 
LEV 45:69 En er zullen uit iedere natie onder de hemel worden vergaderd; en het zal het enige volk zijn, 
dat geen onderlinge oorlog zal voeren.   
 
LEV 45:70 En onder de goddelozen zal worden gezegd:  Laten wij niet tegen Zion ten strijde trekken, 
want de inwoners van Zion zijn verschrikkelijk; daarom kunnen wij niet standhouden.   
 
LEV 45:71 En het zal geschieden, dat de rechtvaardigen uit alle natiën zullen worden vergaderd, en naar 
Zion zullen komen, en gezangen van eeuwige vreugde zingen.   
 
LEV 45:72 En nu zeg Ik u:  Staat niet toe, dat deze dingen in de wereld worden verspreid, totdat Ik het 
raadzaam acht, opdat gij dit werk voor de ogen van het volk en voor de ogen van uw vijanden moogt 
volbrengen, zodat zij uw werken niet mogen weten, totdat gij de taak hebt volbracht, die Ik u heb 
opgedragen;  
 
LEV 45:73 Zodat zij deze dingen mogen overwegen, wanneer zij ze zullen weten.   
 
LEV 45:74 Want wanneer de Here zal verschijnen, zal Hij vreselijk voor hen zijn, zodat vrees hen zal 
bevangen en zij van verre zullen staan en beven.   
 
LEV 45:75 En alle natiën zullen bevreesd zijn wegens de verschrikking des Heren en de sterkte Zijner 
macht.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 46 
 
LEV 46:1 Luistert, o gij volk Mijner kerk, want voorwaar zeg Ik u, dat deze dingen tot uw voordeel en 
lering tot u werden gesproken.   
 
LEV 46:2 Doch niettegenstaande die dingen, welke zijn geschreven, is het sinds het begin steeds aan de 
ouderlingen Mijner kerk overgelaten om alle bijeenkomsten te leiden, zoals zij door de Heilige Geest 
worden bestuurd en geleid, en dit zal steeds aan hen worden overgelaten.   
 
LEV 46:3 Niettemin wordt u geboden nimmer iemand te verwijderen uit uw openbare bijeenkomsten, die 
voor de wereld worden gehouden.   
 
LEV 46:4 U wordt eveneens geboden niemand, die tot de kerk behoort, uit uw avondmaalsdiensten te 
verwijderen; indien iemand echter heeft overtreden, laat hem niet van het avondmaal nuttigen, totdat hij 
verzoening doet.   
 
LEV 46:5 En verder zeg Ik u, dat gij niemand, die ernstig het koninkrijk zoekt, uit uw avondmaalsdiensten 
moet verwijderen; Ik zeg dit aangaande hen, die niet van deze kerk zijn.   
 
LEV 46:6 En verder zeg Ik u aangaande uw bevestigingsdiensten, dat indien er enigen zijn, die niet van 
de kerk zijn, die ernstig het koninkrijk zoeken, gij hen niet moet buitensluiten.   
 
LEV 46:7 Doch u is geboden God, Die mildelijk geeft, in alle dingen te vragen; en hetgeen de Geest tot u 
getuigt, wilde Ik, dat gij met alle heiligheid des harten zoudt doen, terwijl gij oprecht voor Mij wandelt, het 
doeleinde uwer zaligheid in het oog houdt, alle dingen met gebed en dankzegging doet, opdat gij niet 
moogt worden verleid door boze geesten, of leerstellingen van duivelen, of door de geboden van 
mensen; want sommige zijn van mensen, en andere van duivelen.   
 
LEV 46:8 Weest daarom voorzichtig, opdat gij niet wordt misleid; en opdat gij niet moogt worden misleid, 
moet gij ernstig naar de beste gaven streven, en steeds bedenken, waarvoor ze worden gegeven;  
 



LEV 46:9 Want voorwaar zeg Ik u, dat ze worden gegeven ten bate van hen, die Mij liefhebben en al Mijn 
geboden onderhouden, en van hem, die dit tracht te doen, opdat het voor het welzijn moge zijn van allen, 
die naar Mij zoeken en tot Mij bidden, en die niet tot Mij bidden om een teken ter bevrediging hunner 
onheilige verlangens.   
 
LEV 46:10 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Ik wilde, dat gij altijd zoudt bedenken en altijd in gedachten 
zoudt houden, wat die gaven zijn, die aan de kerk worden gegeven.   
 
LEV 46:11 Want allen wordt niet iedere gave geschonken; want er zijn vele gaven, en een ieder wordt 
door de Geest Gods een gave geschonken.   
 
LEV 46:12 Aan sommigen wordt de ene gegeven, en aan sommigen een andere, opdat allen erdoor 
mogen worden gebaat.   
 
LEV 46:13 Sommigen wordt het door de Heilige Geest gegeven om te weten, dat Jezus Christus de Zoon 
van God is, en dat Hij voor de zonden der wereld werd gekruisigd.   
 
LEV 46:14 Anderen wordt het gegeven hun woorden te geloven, opdat zij eveneens het eeuwige leven 
mogen hebben, indien zij getrouw blijven.   
 
LEV 46:15 En verder wordt het sommigen door de Heilige Geest gegeven de verscheidenheid van 
bediening te weten, zoals het dezelfde Here behaaglijk is, en zoals de Here wil en Hij Zijn genade 
aanpast aan de toestanden der mensenkinderen.   
 
LEV 46:16 En verder wordt het sommigen door de Heilige Geest gegeven de verscheidenheid der 
werkingen te kennen, of zij uit God zijn, opdat de openbaringen van de Geest aan een ieder tot zijn 
voordeel mogen worden gegeven.   
 
LEV 46:17 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Sommigen wordt door de Geest Gods het woord van wijsheid 
gegeven.   
 
LEV 46:18 Een ander wordt het woord der kennis gegeven, opdat allen mogen worden onderwezen om 
wijs te worden en kennis te hebben.   
 
LEV 46:19 En verder wordt het sommigen gegeven geloof te hebben om te worden genezen.   
 
LEV 46:20 En aan anderen wordt door de Heilige Geest gegeven geloof te hebben om te genezen.   
 
LEV 46:21 En verder wordt het aan sommigen gegeven wonderen te doen.   
 
LEV 46:22 En anderen wordt het gegeven te profeteren.   
 
LEV 46:23 En aan anderen het onderscheiden van geesten.   
 
LEV 46:24 En verder wordt het sommigen gegeven in talen te spreken;  
 
LEV 46:25 En een ander wordt het gegeven de talen uit te leggen.   
 
LEV 46:26 En al deze gaven komen van God voor het welzijn der kinderen Gods.   
 
LEV 46:27 En aan de bisschop der kerk, en aan hen, die God zal aanwijzen en aanstellen om over de 
kerk te waken en ouderlingen der kerk te zijn, zal het worden gegeven om al die gaven te onderscheiden, 
opdat er niemand onder u zij, die beweert van God te zijn, en het niet is.   
 
LEV 46:28 En het zal geschieden, dat hij, die volgens de Geest bidt, volgens de Geest zal ontvangen;  
 



LEV 46:29 Opdat het aan sommigen moge worden gegeven al deze gaven te hebben, zodat er een hoofd 
zij, en elk lid er door moge worden gebaat.   
 
LEV 46:30 Hij, die volgens de geest bidt, bidt volgens de wil van God; daarom geschiedt het, zoals hij 
bidt.   
 
LEV 46:31 En verder zeg Ik tot u, dat alle dingen in de naam van Christus moeten worden gedaan, wat gij 
ook volgens de Geest doet;  
 
LEV 46:32 En gij moet Gode danken volgens de Geest voor elke zegen, waarmede gij ook wordt 
gezegend.   
 
LEV 46:33 En gij moet voortdurend deugd en heiligheid voor Mij beoefenen.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 47 
 
LEV 47:1 Zie, Ik acht het nuttig, dat Mijn dienstknecht John een geregelde geschiedenis schrijft en 
bijhoudt, en u, Mijn dienstknecht Joseph, ter zijde staat om alle dingen, die u zullen worden gegeven, vast 
te leggen, totdat hij voor nieuwe plichten wordt geroepen.   
 
LEV 47:2 Verder, voorwaar zeg Ik U, dat hij ook zijn stem in bijeenkomsten kan verheffen, telkens 
wanneer dit raadzaam zal zijn.   
 
LEV 47:3 En verder zeg Ik u, dat het zijn taak zal zijn om het verslag der kerk en de geschiedenis 
voortdurend bij te houden; want Ik heb Oliver Cowdery voor een ander ambt aangewezen.   
 
LEV 47:4 Daarom zal het hem voor zoverre hij getrouw is door de Trooster worden gegeven deze dingen 
te schrijven.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 48 
 
LEV 48:1 Het is nodig, dat gij voorlopig in uw woonplaatsen verblijft, zoals het met uw omstandigheden 
zal overeenkomen.   
 
LEV 48:2 En voor zoverre gij landerijen hebt, moet gij hiervan aan de broederen uit het oosten geven;  
 
LEV 48:3 En voor zoverre gij geen landerijen hebt, laat hen ze nu kopen in bedoelde omliggende 
landstreken, zoals het hun goeddunkt, want zij moeten noodzakelijk een plaats hebben om voorlopig te 
kunnen wonen.   
 
LEV 48:4 Het is nodig, dat gij zoveel mogelijk geld spaart, en dat gij alles verkrijgt, wat gij op 
rechtvaardige wijze kunt verkrijgen, opdat gij mettertijd in staat moogt zijn land voor een erfenis te kopen, 
namelijk de stad.   
 
LEV 48:5 De plaats zal nog niet worden geopenbaard; maar nadat uw broederen uit het oosten komen, 
moeten er zekere mannen worden aangewezen, en hun zal het worden gegeven de plaats te weten, of 
aan hen zal het worden geopenbaard.   
 
LEV 48:6 En zij zullen worden aangewezen om de landerijen te kopen, en een aanvang te maken met het 
leggen van het fundament der stad; en dan zult gij beginnen u met uw gezinnen te vergaderen, een ieder 
naar zijn gezin en zijn omstandigheden, en zoals het hem door het presidentschap en de bisschop der 
kerk wordt aangewezen, overeenkomstig de wetten en geboden, die gij hebt ontvangen, en die gij nog 
zult ontvangen.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 49 
 



LEV 49:1 Luistert naar Mijn woord, Mijn dienstknechten Sidney, Parley en Leman; want ziet, voorwaar 
zeg Ik u, dat Ik u een gebod geef, dat gij moet uitgaan en Mijn evangelie, dat gij hebt ontvangen, aan de 
"Shakers" moet prediken, zoals gij het hebt ontvangen.   
 
LEV 49:2 Ziet, Ik zeg u, dat zij de waarheid ten dele wensen te weten, doch niet ten volle, want zij zijn 
niet rechtschapen in Mijn ogen en moeten zich noodzakelijkerwijze bekeren.   
 
LEV 49:3 Daarom zend Ik u, Mijn dienstknechten Sidney en Parley, om het evangelie aan hen te 
prediken.   
 
LEV 49:4 En Mijn dienstknecht Leman moet voor dit werk worden geordend, opdat hij het met hen moge 
bespreken, niet volgens hetgeen hij van hen heeft ontvangen, maar volgens hetgeen hem door u, Mijn 
dienstknechten, zal worden onderwezen; en indien hij dit doet, zal Ik hem zegenen, anders zal hij niet 
voorspoedig zijn.   
 
LEV 49:5 Aldus zegt de Here; want Ik ben God, en heb Mijn Eniggeboren Zoon in de wereld gezonden 
om de wereld te verlossen, en Ik heb besloten, dat hij, die Hem ontvangt, zalig zal worden, en hij, die 
Hem niet ontvangt, verdoemd zal worden --  
 
LEV 49:6 En zij hebben met de Zoon des Mensen gedaan, wat zij begeerden; en Hij heeft Zijn macht ter 
rechterhand Zijner heerlijkheid aanvaard, en regeert nu in de hemelen, en zal regeren totdat Hij op de 
aarde nederdaalt om alle vijanden onder Zijn voeten te leggen, welke tijd nabij is --  
 
LEV 49:7 Ik, de Here God, heb het gesproken, doch het uur en de dag weet niemand, evenmin de 
engelen in de hemel, noch zullen zij het weten, voordat Hij komt.   
 
LEV 49:8 Daarom wil Ik, dat allen zich bekeren, want allen zijn onder de zonde, behalve zij, die Ik voor 
Mij heb bewaard, heilige mannen, van wie gij niets af weet.   
 
LEV 49:9 Daarom zeg Ik u, dat Ik Mijn deeuwig verbond aan u heb gezonden, namelijk dat sedert den 
beginne was.   
 
LEV 49:10 En hetgeen Ik heb beloofd, heb Ik vervuld, en de natiën der aarde zullen er voor buigen; en 
indien zij dit niet uit zichzelf doen, zullen zij worden vernederd, want hetgeen nu uit zichzelf is verheven, 
zal machteloos worden gemaakt.   
 
LEV 49:11 Daarom geef Ik u een gebod, dat gij onder dit volk moet gaan, en tot hen zegt, zoals Mijn 
apostel van ouds, wiens naam Petrus was:   
 
LEV 49:12 Gelooft in de naam van de Here Jezus Christus, Die op de aarde was, en Die komt, het Begin 
en het Einde,  
 
LEV 49:13 Bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden 
overeenkomstig het heilige gebod;  
 
LEV 49:14 En wie dit ook doet, zal de gave des Heiligen Geestes ontvangen door het opleggen der 
handen van de ouderlingen der kerk.   
 
LEV 49:15 En verder, voorwaar zeg Ik u, dat wie ook verbiedt te huwen, het niet op Gods voorschrift 
doet, want het huwelijk is de mens van Godswege geboden.   
 
LEV 49:16 Daarom is het wettig, dat hij een vrouw hebbe, en deze twee zullen één vlees zijn, en dit met 
het oogmerk, dat de aarde aan het doel van haar schepping beantwoorde;  
 
LEV 49:17 En dat ze met het aantal mensen mocht worden bevolkt, dat overeenstemt met Zijn schepping 
v3/43/4r de wereld werd gemaakt.   



 
LEV 49:18 En wie ook gebiedt zich van vlees te onthouden -- dat de mens dit niet zou mogen eten -- doet 
dit niet op Gods voorschrift.   
 
LEV 49:19 Want ziet, de beesten des velds en de vogelen der lucht, en hetgeen van de aarde komt, is 
bestemd om door de mens voor voedsel en kleding te worden gebruikt, en opdat hij in overvloed moge 
hebben.   
 
LEV 49:20 Maar het is niet beschikt, dat de Úne mens meer zoude bezitten dan de andere, want juist 
daardoor ligt de wereld in zonde.   
 
LEV 49:21 En wee hem, die onnodig bloed vergiet of vlees verkwist.   
 
LEV 49:22 En verder, voorwaar zeg Ik u, dat de Zoon des Mensen niet in de gedaante van een vrouw 
komt, evenmin in die van een man, die op de aarde reist.   
 
LEV 49:23 Wordt daarom niet misleid, maar blijft standvastig, en ziet er naar uit, dat de hemelen worden 
bewogen en dat de aarde zal beven en waggelen als een dronken man, en dat de valleien zullen worden 
verheven en de bergen verlaagd, en dat de ruwe plaatsen zullen worden geÙffend -- en dit alles wanneer 
de engel zijn bazuin zal doen schallen.   
 
LEV 49:24 Doch alvorens de grote dag des Heren zal komen, zal het Jakob in de wildernis voorspoedig 
gaan, en de Lamanieten zullen bloeien als een roos.   
 
LEV 49:25 Zion zal bloeien op de heuvelen en zich verheugen op de bergen, en vergaderd worden tot de 
plaats, die Ik heb aangewezen.   
 
LEV 49:26 Ziet, Ik zeg u:  Gaat voort, zoals Ik u heb geboden; bekeert u van al uw zonden:  bidt, en gij 
zult ontvangen; klopt, en u zal worden opengedaan.   
 
LEV 49:27 Ziet, Ik zal voor u uitgaan en Ik zal uw achterhoede zijn; en Ik zal in uw midden zijn, en gij zult 
niet worden beschaamd.   
 
LEV 49:28 Ziet, Ik ben Jezus Christus, en Ik kom spoedig.   
 

Afdeling 50 
 
LEV 50:1 Luistert, o gij ouderlingen Mijner kerk, en geeft gehoor aan de stem van de Levende God, en 
geeft gevolg aan de woorden van wijsheid, die u aangaande de kerk en de geesten, die zich over de 
aarde hebben verspreid, zullen worden gegeven, overeenkomstig hetgeen gij hebt gevraagd en waarover 
gij eensgezind zijt.   
 
LEV 50:2 Ziet, voorwaar zeg Ik u, dat er vele geesten zijn, die valse geesten zijn, die over de aarde zijn 
uitgegaan en de wereld misleiden.   
 
LEV 50:3 En Satan heeft eveneens getracht u te misleiden, opdat hij u ten val zou kunnen brengen.   
 
LEV 50:4 Ziet, Ik, de Here, heb U gadegeslagen, en heb gruwelen gezien in de kerk, die Mijn naam 
belijdt.   
 
LEV 50:5 Maar gezegend zijn zij, die getrouw zijn en volharden, hetzij gedurende het leven of in de dood, 
want zij zullen het eeuwige leven beërven.   
 
LEV 50:6 Maar wee hun, die bedriegers en huichelaars zijn, want, aldus zegt de Here:  Ik zal hen ten 
oordeel brengen.   
 



LEV 50:7 Ziet, voorwaar zeg Ik u:  Er zijn huichelaars onder u, die enigen hebben misleid, hetgeen de 
duivel macht heeft gegeven; maar ziet, dezen zullen worden teruggebracht;  
 
LEV 50:8 Maar de huichelaars zullen worden ontdekt en afgesneden, hetzij in het leven of in de dood, 
zoals Ik dit wil; en wee hun, die van Mijn kerk zijn afgesneden, want dezen zijn door de wereld 
overwonnen.   
 
LEV 50:9 Laat daarom een ieder op zijn hoede zijn, opdat hij niet doe, wat in Mijn ogen niet waar en 
rechtvaardig is.   
 
LEV 50:10 En nu, komt, zegt de Here door de Geest tot de ouderlingen Zijner kerk, en laat ons het 
tezamen bespreken, opdat gij het moogt begrijpen.   
 
LEV 50:11 Laten wij het bespreken, zoals de ene mens dit met de andere van aangezicht tot aangezicht 
bespreekt.   
 
LEV 50:12 Nu, wanneer een mens het bespreekt, wordt hij door de mens begrepen, omdat hij het als een 
mens bespreekt:  evenzo wil Ik, de Here, het met u bespreken, zodat gij het moogt begrijpen.   
 
LEV 50:13 Daarom stel Ik, de Here, u deze vraag:  Waartoe waart gij geordend?   
 
LEV 50:14 Om Mijn evangelie te prediken door de geest, namelijk de Trooster, Die werd uitgezonden om 
de waarheid te onderwijzen.   
 
LEV 50:15 En toen hebt gij geesten ontvangen, die gij niet hebt kunnen begrijpen.  en gij hebt hen 
ontvangen alsof zij uit God waren; zijt gij hierin gerechtvaardigd?   
 
LEV 50:16 Ziet, gij moet deze vraag zelf beantwoorden; niettemin zal Ik barmhartig jegens u zijn; wie 
onder u zwak is, zal hierna sterk worden gemaakt.   
 
LEV 50:17 Voorwaar zeg Ik u:  Hij, die van Mijnentwege is geordend en uitgezonden om het woord der 
waarheid door de Trooster te prediken in de Geest der waarheid, predikt hij door de Geest der waarheid 
of op een andere wijze?   
 
LEV 50:18 En indien het op een andere Wijze geschiedt, dan is het niet van God.   
 
LEV 50:19 En verder, ontvangt hij, die het woord der waarheid ontvangt, het door de Geest der waarheid 
of op een andere wijze?   
 
LEV 50:20 Indien het op een andere Wijze geschiedt, dan is het niet van God.   
 
LEV 50:21 Waarom kunt gij dan niet begrijpen en weten, dat hij, die het woord door de Geest der 
waarheid ontvangt, het ontvangt.  zoals het door de Geest der waarheid wordt gepredikt?   
 
LEV 50:22 Daarom begrijpen hij, die predikt, en hij, die ontvangt, elkander en worden beiden opgebouwd, 
en zij verheugen zich tezamen.   
 
LEV 50:23 En hetgeen niet opbouwt, is niet van God, doch is duisternis.   
 
LEV 50:24 Hetgeen van God is.  is licht; hij, die licht ontvangt en in God voortgaat, ontvangt meer licht; en 
dat licht neemt toe in helderheid tot de volle dag toe.   
 
LEV 50:25 En verder, voorwaar zeg Ik u -- en Ik zeg het, opdat gij de waarheid moogt weten en de 
duisternis uit uw midden moogt bannen --  
 



LEV 50:26 Hij, die van Godswege is geordend en uitgezonden, is aangewezen om de grootste te zijn, 
niettegenstaande hij de minste is en de dienstknecht van allen.   
 
LEV 50:27 Daarom is hij bezitter van alle dingen; want alle dingen zijn aan hem onderworpen, zowel in de 
hemel als op aarde, het leven en het licht, de Geest en de macht, uitgezonden door de wil des Vaders 
door Jezus Christus, Zijn Zoon.   
 
LEV 50:28 Doch niemand is bezitter aller dingen, tenzij hij is gelouterd en van alle zonden gereinigd.   
 
LEV 50:29 En indien gij zijt gelouterd en van alle zonden gereinigd, moet gij om alles, wat gij ook wilt, 
bidden in de naam van Jezus, en het zal worden gedaan.   
 
LEV 50:30 Maar weet dit, dat hetgeen, waarom gij zult bidden, u zal worden gegeven., en omdat gij tot 
hoofd zijt aangesteld, zullen de geesten aan u zijn onderworpen.   
 
LEV 50:31 Daarom zal het geschieden, indien een geest zich openbaart, die gij niet kunt begrijpen, en 
indien gij die geest niet ontvangt, dat gij de Vader in de naam van Jezus Christus moet bidden; en indien 
Hij u die geest niet geeft, dan moogt gij weten, dat hij niet van God is.   
 
LEV 50:32 En u zal macht over die geest worden gegeven; en gij moet met luider stemme tegen die 
geest getuigen, dat hij niet van God is --  
 
LEV 50:33 Niet met een smalend oordeel, opdat gij niet wordt overwonnen, evenmin met grootspraak of 
vreugde, opdat gij er niet door wordt bevangen.   
 
LEV 50:34 Die van God ontvangt, moet aan God de eer geven; en laat hij verheugd zijn, dat hij door God 
wordt waardig geacht te ontvangen.   
 
LEV 50:35 En door op te letten, en alles te doen, wat u is opgedragen, en wat u hierna zal worden 
opgedragen -- en het koninkrijk is u vanwege de Vader gegeven, alsmede macht om alle dingen te 
overwinnen, die niet door Hem zijn verordend --  
 
LEV 50:36 En ziet, voorwaar zeg ik U:  Gezegend zijt gij, die nu deze Mijn woorden hoort bij monde van 
mijn dienstknecht, want uw zonden zijn u vergeven.   
 
LEV 50:37 Laten mijn dienstknecht Joseph Wakefield, over wie ik tevreden ben, en mijn dienstknecht 
Parley P. Pratt uitgaan onder de gemeenten der kerk, en deze met woorden van vermaning versterken;  
 
LEV 50:38 En eveneens mijn dienstkecht John Corrill, of al mijn dienstknechten, die tot dit ambt zijn 
aangesteld; laten zij in de wijngaard arbeiden; en laat niemand hen hinderen datgene te doen, waartoe Ik 
hen heb aangesteld --  
 
LEV 50:39 Daarom is mijn dienstknecht Edward Partridge hierin niet gerechtvaardigd; doch laat hem zich 
bekeren, en het zal hem worden vergeven.   
 
LEV 50:40 Ziet, gij zijt kleine kinderen en kunt nu niet alle dingen verdragen; gij moet in genade en in de 
kennis der waarheid toenemen.   
 
LEV 50:41 Vreest niet, kleine kinderen, want gij zijt de Mijnen, en ik heb de wereld overwonnen, en gij 
behoort tot hen, die Mijn Vader Mij heeft gegeven;  
 
LEV 50:42 En niemand van hen, die Mijn Vader Mij heeft gegeven, zal verloren gaan.   
 
LEV 50:43 En de Vader en Ik zijn één.  Ik ben in de Vader, en de Vader is in Mij; en voor zoverre gij Mij 
hebt ontvangen, zijt gij in Mij, en ben Ik in u.   
 



LEV 50:44 Daarom ben Ik in uw midden, en Ik ben de Goede Herder en de Steen Israëls.  Hij, die op 
deze rots bouwt, zal nimmer vallen.   
 
LEV 50:45 En de dag komt, dat gij Mijn stem zult horen, Mij zien, en weten, dat Ik ben.   
 
LEV 50:46 Waakt daarom, zodat gij bereid moogt zijn.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 51 
 
LEV 51:1 Luister naar Mij, zegt de Here, uw God, en Ik zal tot Mijn dienstknecht Edward Partridge 
spreken en hem aanwijzingen geven; want het is noodzakelijk, dat hij aanwijzingen ontvangt hoe hij dit 
volk moet organiseren.   
 
LEV 51:2 Ant het is noodzakelijk, dat zij overeenkomstig Mijn wetten worden georganiseerd; anders 
zullen zij worden afgesneden.   
 
LEV 51:3 Laten daarom Mijn dienstknechten Edward Partridge en zij, die hij heeft gekozen, over wie Ik 
tevreden ben, dit volk hun deel aanwijzen, een ieder evenredig naar zijn gezin, overeenkomstig zijn 
omstandigheden en zijn noden en behoeften.   
 
LEV 51:4 En laat Mijn dienstknecht Edward Partridge, wanneer hij voor ieder zijn deel zal vaststellen, 
hem een schrijven geven, dat hem zijn deel zal waarborgen, zodat hij het zal behouden, namelijk dit recht 
en dit erfdeel in de kerk, totdat hij overtreedt en overeenkomstig de wetten en verbonden der kerk door 
de stem der gemeente niet waardig wordt bevonden om tot de kerk te behoren.   
 
LEV 51:5 En indien hij zal overtreden en niet waardig wordt bevonden om tot de kerk te behoren, zal hij 
niet gerechtigd zijn om dat gedeelte op te eisen, hetwelk hij aan de bisschop voor de armen en 
behoeftigen Mijner kerk heeft toegewijd; daarom zal hij de gave niet terugeisen, maar kan alleen dat 
gedeelte opeisen, dat bij acte aan hem is overgedragen.   
 
LEV 51:6 En aldus zullen alle dingen overeenkomstig de landswetten worden vastgelegd.   
 
LEV 51:7 En laat hetgeen dit volk toebehoort, aan dit volk worden toegewezen.   
 
LEV 51:8 En laat er een zaakwaarnemer voor dit volk worden aangesteld om het geld, dat ten bate van 
dit volk overblijft, te gebruiken om voedsel en kleding aan te schaffen naar de behoeften van dit volk.   
 
LEV 51:9 En laat eenieder oprecht handelen, en onder dit volk gelijk zijn en gelijk ontvangen, opdat gij 
één moogt zijn, zoals Ik u heb geboden.   
 
LEV 51:10 En laat hetgeen aan dit volk behoort niet worden weggenomen en aan de leden van een 
andere gemeente worden gegeven.   
 
LEV 51:11 Indien daarom een andere gemeente geld van deze gemeente zou ontvangen, laat die dan 
deze gemeente terugbetalen, zoals zij zullen overeenkomen;  
 
LEV 51:12 En dit moet worden gedaan door bemiddeling van de bisschop of de zaakwaarnemer, die door 
de stem der gemeente zal worden aangesteld.   
 
LEV 51:13 En verder, laat de bisschop een voorraadschuur voor deze gemeente aanwijzen; en laat alles, 
zowel geld als voedsel, dat meer is dan nodig voor de behoeften van dit volk, in handen van de bisschop 
worden gehouden.   
 
LEV 51:14 En laat hem eveneens voor zijn eigen behoeften en voor de behoeften van zijn gezin hiervan 
nemen, wanneer hij werkzaam is in het behartigen dezer zaken.   
 



LEV 51:15 En aldus verleen Ik dit volk een voorrecht om zich overeenkomstig mijn wetten te organiseren.   
 
LEV 51:16 En Ik wijd hun dit land voor een korte periode toe, totdat Ik, de Here, voor hen op een andere 
wijze zal zorgen, en hun gebied van hier te gaan;  
 
LEV 51:17 En het uur en de dag zijn hun niet gegeven; laten zij daarom dit land bewerken, alsof het voor 
jaren ware, en dit zal hun voor hun welzijn dienen.   
 
LEV 51:18 Zie, dit zal voor Mijn dienstknecht Edward Partridge een voorbeeld zijn in andere plaatsen, in 
alle gemeenten.   
 
LEV 51:19 En wie ook een getrouwe, rechtvaardige en wijze rentmeester zal worden bevonden, zal in de 
vreugde zijns Heren ingaan en het eeuwige leven beërven.   
 
LEV 51:20 Voorwaar zeg Ik u:  Ik ben Jezus Christus, Die spoedig komt op een tijdstip, wanneer gij het 
niet verwacht.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 52 
 
LEV 52:1 Ziet, aldus zegt de Here tot de ouderlingen, die Hij heeft geroepen en gekozen in deze laatste 
dagen door de stem van Zijn Geest.   
 
LEV 52:2 Ik, de Here, zal U laten weten, wat ik wil, dat gij zult doen van nu af tot aan de volgende 
conferentie, die in Missouri zal worden gehouden op het land, dat Ik zal toewijden aan Mijn volk, dat een 
overblijfsel van Jakob is, en aan hen, die volgens het verbond erfgenamen zijn.   
 
LEV 52:3 Daarom, voorwaar zeg Ik u, laten Mijn dienstknechten Joseph Smith Jr. en Sidney Rigdon hun 
reis maken, zodra voorbereidingen kunnen worden getroffen om hun woning te verlaten en naar het land 
Missouri te reizen.   
 
LEV 52:4 En voor zoverre zij getrouw zijn jegens Mij, zal het hun worden bekendgemaakt, wat zij moeten 
doen;  
 
LEV 52:5 En voor zoverre zij getrouw zijn, zal hun ook het land uwer erfenis worden bekendgemaakt.   
 
LEV 52:6 En voor zoverre zij niet getrouw zijn, zullen zij worden afgesneden, zoals Ik wil en zoals het Mij 
goeddunkt.   
 
LEV 52:7 En verder, voorwaar zeg Ik u, laten Mijn dienstknechten Lyman Wight en John Corrill hun reis 
spoedig maken;  
 
LEV 52:8 En laten Mijn dienst knechten John Murdock en Hyrum Smith eveneens hun reis naar dezelfde 
plaats maken, en wel over Detroit.   
 
LEV 52:9 En laten zij van daar verder trekken en onderweg het woord prediken, geen andere dingen 
verkondigende dan hetgeen de profeten en apostelen hebben geschreven, en hetgeen hun door de 
Trooster door middel van het gebed is geleerd.   
 
LEV 52:10 Laten zij twee aan twee gaan, en aldus onderweg in elke vergadering prediken, en in water 
dopen, en aan de waterkant de handen opleggen.   
 
LEV 52:11 Want aldus zegt de Here:  Ik zal Mijn werk in gerechtigheid bekorten, want de dagen komen, 
dat Ik het oordeel zal uitbrengen ter overwinning.   
 
LEV 52:12 En laat Mijn dienstknecht Lyman Wight op zijn hoede zijn, want Satan wenst hem als kaf te 
ziften.   



 
LEV 52:13 En ziet, hij, die getrouw is, zal heer over vele dingen worden gemaakt.   
 
LEV 52:14 En verder zal Ik u een voorbeeld in alle dingen geven, opdat gij niet moogt worden misleid; 
want Satan gaat rond in het land, en hij gaat voort de natiën te misleiden --  
 
LEV 52:15 Daarom wordt hij, die bidt en een verslagen geest heeft, door Mij ontvangen, indien hij Mijn 
verordeningen gehoorzaamt.   
 
LEV 52:16 Hij, die spreekt met een verslagen geest, wiens taal nederig en opbouwend is, is van God, 
indien hij Mijn verordeningen gehoorzaamt.   
 
LEV 52:17 En voorts, hij, die beeft onder Mijn macht, zal sterk worden gemaakt en vruchten van lof en 
wijsheid voortbrengen, overeenkomstig de openbaringen en waarheden, die Ik u heb gegeven.   
 
LEV 52:18 En verder, hij, die wordt overwonnen en geen vruchten voortbrengt volgens dit voorbeeld, is 
niet van mij.   
 
LEV 52:19 Daarom zult gij door dit voorbeeld de geesten onder de ganse hemel in alle gevallen kennen.   
 
LEV 52:20 En de dagen zijn gekomen; naar het geloof der mensen zal het hun geschieden.   
 
LEV 52:21 Ziet, dit gebod wordt gegeven aan alle ouderlingen, die Ik heb gekozen.   
 
LEV 52:22 En verder, voorwaar zeg Ik tot u:  Laten Mijn dienstknechten Thomas B.  Marsh en Ezra 
Thayre eveneens hun reis maken, en het woord prediken op weg naar ditzelfde land.   
 
LEV 52:23 En verder, laten Mijn dienstknechten Isaac Morley en Ezra Booth hun reis maken, en 
eveneens het woord prediken op weg naar ditzelfde land.   
 
LEV 52:24 En verder, laten Mijn dienstknechten Edward Partridge en Martin Harris hun reis maken met 
Mijn dienstknechten Sidney Rigdon en Joseph Smith Jr.  
 
LEV 52:25 Laten Mijn dienstknechten David Whitmer en Harvey Whitlock eveneens hun reis maken, en 
prediken op weg naar ditzelfde land.   
 
LEV 52:26 En laten Mijn dienstknechten Parley P. Pratt en Orson Pratt hun reis maken, en prediken op 
weg naar ditzelfde land.   
 
LEV 52:27 En laten Mijn dienstknechten Solomon Hancock en Simeon Carter eveneens hun reis naar 
ditzelfde land maken, en onderweg prediken.   
 
LEV 52:28 Laten Mijn dienstknechten Edson Fuller en Jacob Scott eveneens hun reis maken.   
 
LEV 52:29 Laten Mijn dienstknechten Levi W.  Hancock en Zebedee Coltrin eveneens hun reis maken.   
 
LEV 52:30 Laten Mijn dienstknechten Reynolds Cahoon en Samuël H. Smith eveneens hun reis maken.   
 
LEV 52:31 Laten Mijn dienstknechten Wheeler Baldwin en William Carter eveneens hun reis maken.   
 
LEV 52:32 En laten Mijn dienstknechten Newel Knight en Selah J. Griffin beiden worden geordend, en 
eveneens hun reis maken.   
 
LEV 52:33 Ja, voorwaar zeg Ik:  Laten al dezen hun reis maken langs verschillende wegen naar één 
plaats; en zij moeten niet bouwen op het fundament van iemand anders, noch reizen in het voetspoor van 
een ander.   



 
LEV 52:34 Hij, die getrouw is, zal worden bewaard en met veel vrucht worden gezegend.   
 
LEV 52:35 En verder zeg Ik u:  Laten Mijn dienstknechten Joseph Wakefield en Solomon Humphrey hun 
reis naar de oostelijke staten maken;  
 
LEV 52:36 Laat hen met hun familie arbeiden, en niets anders verkondigen dan de profeten en apostelen, 
hetgeen zij hebben gezien en gehoord en met de meeste zekerheid geloven, opdat de profetieÙn mogen 
worden vervuld.   
 
LEV 52:37 Laat hetgeen aan Heman Basset was verleend, hem worden ontnomen als gevolg van 
overtreding, en op Simonds Ryder worden bevestigd.   
 
LEV 52:38 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Laat jared Carter, alsmede George James, tot priester worden 
geordend.   
 
LEV 52:39 Laten de overblijvende ouderlingen over de gemeenten waken, en het woord in de 
omliggende streken verkondigen; en laten zij met hun eigen handen werken, opdat er geen 
afgodendienst of goddeloosheid worde bedreven.   
 
LEV 52:40 En gedenkt in alle dingen de armen en de behoeftigen, de zieken en de lijdenden, want hij, die 
deze dingen niet doet, is Mijn discipel niet.   
 
LEV 52:41 En verder, laten Mijn dienstknechten Joseph Smith Jr., Sidney Rigdon en Edward Partridge 
een aanbeveling van de kerk medebrengen.  En laat er eveneens een voor Mijn dienstknecht Oliver 
Cowdery worden verkregen.   
 
LEV 52:42 En aldus, zoals Ik heb gezegd, indien gij getrouw zijt, moet gij u vergaderen om u te 
verheugen in het land Missouri, dat het land uwer erfenis is, doch nu het land van uw vijanden.   
 
LEV 52:43 Maar ziet, Ik, de Here, zal de tijd van het bouwen der stad bespoedigen, en de getrouwen 
bekronen met vreugde en met gejubel.   
 
LEV 52:44 Ziet, Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God, en Ik zal hen ten laatsten dage verheffen.  Zo 
zij het.  Amen.   
 

Afdeling 53 
 
LEV 53:1 Zie, Ik zeg tot u, Mijn dienstknecht Sidney Gilbert, dat Ik uw gebeden heb gehoord; en gij hebt 
Mij aangeroepen, opdat uw roeping en verkiezing in de kerk, die Ik, de Here, in deze laatste dagen heb 
opgericht, u vanwege de Here, uw God, zouden worden bekendgemaakt.   
 
LEV 53:2 Zie, Ik, de Here, die voor de zonden der wereld werd gekruisigd, geef u een gebod, dat gij de 
wereld moet verzaken.   
 
LEV 53:3 Aanvaard de door Mij aan u gegeven ordening, namelijk die van ouderling, om geloof, bekering 
en vergeving van zonden volgens Mijn woord, en het ontvangen des Heiligen Geestes door het opleggen 
van handen te prediken;  
 
LEV 53:4 En eveneens om een zaakwaarnemer voor deze kerk te zijn in de plaats, die door de bisschop 
zal worden aangewezen, overeenkomstig de geboden, die hierna zullen worden gegeven.   
 
LEV 53:5 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Gij moet uw reis maken met Min dienstknechten Joseph Smith 
Jr. en Sidney Rigdon.   
 



LEV 53:6 Zie, dit zijn de eerste voorschriften, die gij zult ontvangen; en de overblijvende zullen op een 
toekomstig tijdstip worden bekendgemaakt, overeenkomstig uw arbeid in Mijn wijngaard.   
 
LEV 53:7 En verder wilde Ik, dat gij zoudt leren, dat alleen hij zalig wordt, die tot het einde toe volhardt.  
Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 54 
 
LEV 54:1 Zie, aldus zegt de Here, de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde, Hij, die voor de 
zonden der wereld werd gekruisigd --  
 
LEV 54:2 Zie, voorwaar, voorwaar zeg Ik u, Mijn dienstknecht Newel Knight, gij moet vast staan in het 
ambt, waartoe Ik u heb aangewezen.   
 
LEV 54:3 En indien uw broederen hun vijanden wensen te ontkomen, moeten zij zich van al hun zonden 
bekeren en werkelijk nederig en berouwvol tot Mij komen.   
 
LEV 54:4 En omdat het verbond, dat zij met Mij hebben gemaakt, is verbroken, is het waardeloos en 
ongeldig geworden.   
 
LEV 54:5 En wee hem, door wie deze ergernis komt, want voor hem ware het beter geweest, dat hij in de 
diepte der zee was verdronken.   
 
LEV 54:6 Maar gezegend zijn zij, die het verbond hebben bewaard en het gebod hebben onderhouden, 
want zij zullen barmhartigheid ontvangen.   
 
LEV 54:7 Gaat daarom nu heen, en vlucht uit het land, opdat uw vijanden u niet overvallen; maakt uw 
reis, en stelt volgens uw wil iemand aan om uw leider te zijn en gelden voor u te betalen.   
 
LEV 54:8 En aldus moet gij uw reis westwaarts maken, naar het land Missouri, tot aan de grenzen der 
Lamanieten.   
 
LEV 54:9 En nadat gij uw reis hebt volbracht, ziet, Ik zeg u, tracht dan in uw eigen onderhoud te voorzien 
zoals andere mensen, totdat Ik u een plaats bereid.   
 
LEV 54:10 En verder, zijt geduldig in bezoekingen, totdat Ik kom; en ziet, Ik kom spoedig, en Mijn 
beloning is met Mij; en zij, die Mij vroeg hebben gezocht, zullen rust voor hun ziel vinden.  Zo zij het.  
Amen.   
 

Afdeling 55 
 
LEV 55:1 Zie, aldus zegt de Here, ja, de Here der ganse aarde, tot u, Mijn dienstknecht William:  Gij zijt 
geroepen en gekozen; en nadat gij in water zijt gedoopt -- indien gij dit doet met het oog alleen gericht op 
Mijn eer, zult gij vergeving uwer zonden ontvangen en de gave des Heiligen Geestes door oplegging der 
handen;  
 
LEV 55:2 En dan zult gij door Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. worden geordend tot ouderling in deze 
kerk, om bekering te prediken en vergeving van zonden door de doop in de naam van Jezus Christus, de 
Zoon van de Levende God.   
 
LEV 55:3 Gij zult macht hebben om de Heilige Geest te geven, op wie gij ook uw handen zult leggen, 
indien zij voor Mij verslagen van geest zijn.   
 
LEV 55:4 En verder zult gij worden aangesteld om Mijn dienstknecht Oliver Cowdery bij te staan in het 
drukken, en boeken voor scholen in deze kerk uit te kiezen en te schrijven, opdat ook kleine kinderen 
onderricht in Mijn wegen mogen ontvangen, zoals het Mij behaagt.   



 
LEV 55:5 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Om deze reden moet gij u op reis begeven met Mijn 
dienstknechten Joseph Smith Jr. en Sidney Rigdon, opdat gij u in het land uwer erfenis moogt vestigen 
om dit werk te doen.   
 
LEV 55:6 En voorts, laat Mijn dienstknecht Joseph Coe eveneens met hen reizen.  Het overige zal hierna 
worden bekend gemaakt, zoals Ik wil.  Amen.   
 

Afdeling 56 
 
LEV 56:1 Luistert, o gij volk, dat , Mijn naam belijdt, zegt de Here, uw God, want ziet, Mijn toorn is 
ontstoken over de weerspannigen, en zij zullen Mijn arm en Mijn verontwaardiging kennen in de dag van 
bezoeking en toorn over de natiën.   
 
LEV 56:2 En hij, die zijn kruis niet wil opnemen en Mij volgen noch Mijn geboden onderhouden, zal niet 
zalig worden.   
 
LEV 56:3 Ziet, Ik, de Here, gebied; en nadat Ik heb geboden, en het gebod wordt verbroken, zal hij, die 
niet wil gehoorzamen, in de door Mij vastgestelde tijd worden afgesneden.   
 
LEV 56:4 Daarom gebied en herroep Ik, de Here, zoals het Mij goeddunkt; en dit alles zal Ik op het hoofd 
der weerspannigen doen nederkomen, zegt de Here.   
 
LEV 56:5 Daarom herroep Ik het gebod, dat aan Mijn dienstknechten Thomas B.  Marsh en Ezra Thayre 
werd gegeven, en Ik geef Mijn dienstknecht Thomas een nieuw gebod, dat hij zich spoedig op reis moet 
begeven naar het land Missouri, en Mijn dienstknecht Selah J. Griffin moet met hem medegaan.   
 
LEV 56:6 Want ziet, als gevolg van de hardnekkigheid van Mijn volk in Thompson en hun 
weerspannigheden herroep Ik het gebod, dat aan Mijn dienstknechten Selah J. Griffin en Newel Knight 
werd gegeven.   
 
LEV 56:7 Laat Mijn dienstknecht Newel Knight daarom bij hen blijven; en allen, die willen, en verslagen 
van geest voor Mij zijn, mogen gaan, en door hem worden geleid naar het land, dat Ik heb aangewezen.   
 
LEV 56:8 En verder, voorwaar zeg Ik u, dat Mijn dienstknecht Ezra Thayre zich van zijn hoogmoed en 
van zijn zelfzucht moet bekeren, en het vorige gebod gehoorzamen, dat Ik hem heb gegeven met 
betrekking tot de plaats, waarop hij woont.   
 
LEV 56:9 En indien hij dit wil doen, zal hij toch nog worden aangewezen om naar het land Missouri te 
gaan, omdat het land niet zal worden verdeeld;  
 
LEV 56:10 Anders moet hij het geld ontvangen, dat hij heeft betaald, en de plaats verlaten, en van Mijn 
kerk worden afgesneden, zegt de Here God der heirscharen;  
 
LEV 56:11 En hoewel de hemel en de aarde vergaan, zullen deze woorden niet vergaan, maar worden 
vervuld.   
 
LEV 56:12 En indien Mijn dienst, knecht Joseph Smith Jr. verplicht is het geld te betalen, ziet, dan zal Ik, 
de Here, het hem in het land Missouri terugbetalen, opdat zij, van wie hij zal ontvangen, schadeloos 
mogen worden gesteld, overeenkomstig hetgeen zij doen;  
 
LEV 56:13 Want naar hetgeen zij doen, zullen zij ontvangen, ja, in landerijen te hunner erfenis.   
 
LEV 56:14 Ziet, aldus zegt de Here tot Mijn volk:  Gij hebt veel te doen, en u van veel te bekeren; want 
ziet, uw zonden zijn tot Mij opgekomen en zijn u niet vergeven, omdat gij tracht bij uzelf te rade te gaan.  



15.  En uw hart is niet bevredigd.  En gij gehoorzaamt de waarheid niet, maar schept behagen in 
onrechtvaardigheid.   
 
LEV 56:16 Wee u, gij rijkaards, die uw goederen niet aan de armen wilt geven, want uw rijkdom zal uw 
ziel verteren; en dit zal uw klacht zijn in de dag der bezoeking en van oordeel en van verontwaardiging:  
De oogst is voorbij, de zomer geÙindigd, en mijn ziel is niet gered!   
 
LEV 56:17 Wee u, gij armen, wier hart niet is gebroken, en wier geest niet is verslagen, en wier maag niet 
is voldaan, en die er zich niet van weerhouden andermans goederen te nemen, wier ogen vol hebzucht 
zijn, en die niet met uw eigen handen wilt arbeiden!   
 
LEV 56:18 Maar gezegend zijn de armen, die rein van harte zijn, wier hart gebroken en wier geest 
verslagen is, want zij zullen het koninkrijk Gods in macht en grote heerlijkheid te hunner bevrijding zien 
komen; want de vettigheid der aarde zal hunner zijn.   
 
LEV 56:19 Want ziet, de Here zal komen, en Zijn vergelding zal met Hem zijn, en Hij zal eenieder 
belonen, en de armen zullen zich verheugen.   
 
LEV 56:20 En hun geslachten zullen voor eeuwig de aarde van geslacht op geslacht beërven.  En nu 
eindig Ik tot u te spreken.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 57 
 
LEV 57:1 Luistert, o gij ouderlingen Mijner kerk, zegt de Here, uw God, die overeenkomstig Mijn gebod 
zijt bijeengekomen in dit land, het land Missouri, het land, dat Ik voor de vergadering der heiligen heb 
aangewezen en toegewijd.   
 
LEV 57:2 Daarom is dit het land van belofte en de plaats voor de stad Zion.   
 
LEV 57:3 En aldus zegt de Here, uw God:  Indien gij wijsheid wilt ontvangen, hier is wijsheid.  Ziet, de 
plaats, die nu Independence wordt genoemd, is het middelpunt; en een plaats voor de tempel ligt ten 
westen er van op een stuk grond, niet ver van het gerechtsgebouw.   
 
LEV 57:4 Daarom is het verstandig, dat het land door de heiligen wordt gekocht, alsmede ieder stuk 
grond, dat ten westen ligt, ja, tot aan de directe scheidingslijn tussen de Joden en niet-joden;  
 
LEV 57:5 En eveneens ieder stuk grond, dat aan de prairiÙn grenst, voor zoverre Mijn discipelen in staat 
zijn landerijen te kopen.  Ziet, dit is wijsheid, opdat zij het voor een eeuwig erfenis mogen verwerven.   
 
LEV 57:6 En laat Mijn dienstknecht Sidney Gilbert het ambt behouden, waartoe Ik hem heb aangewezen, 
om gelden in ontvangst te nemen, om een zaakwaarnemer voor de kerk te zijn, om land in alle 
omliggende streken te kopen, voor zoverre dit in gerechtigheid kan worden gedaan en zoals wijsheid zal 
voorschrijven.   
 
LEV 57:7 En laat Mijn dienstknecht Edward Partridge het ambt behouden, waartoe Ik hem heb 
aangewezen, en onder de heiligen hun erfenis verdelen, zoals Ik heb geboden; en eveneens zij, die hij 
heeft aangewezen om hem ter zijde te staan.   
 
LEV 57:8 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Laat Mijn dienstknecht Sidney Gilbert zich in deze plaats 
vestigen, en een winkel openen, opdat hij zonder bedrog goederen moge verkopen, en zodoende geld 
verkrijgen om landerijen voor het welzijn der heiligen te kopen, en opdat hij moge verkrijgen, wat de 
discipelen ook nodig mogen hebben om zich in het land hunner erfenis te vestigen.   
 
LEV 57:9 En laat mijn dienstknecht Sidney Gilbert ook een toestemmingsbewijs verkrijgen -- ziet hier is 
wijsheid, en wie het ook leest, laat hij het begrijpen -- om ook goederen tot het volk te zenden, namelijk 
door hen, door wie hij dit wenst te doen, en die hij in zijn dienst heeft;  



 
LEV 57:10 En aldus voor Mijn heiligen te zorgen, opdat Mijn evangelie moge worden gepredikt aan hen, 
die in duisternis en in het oord en de schaduw des doods vertoeven.   
 
LEV 57:11 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Laat Mijn dienstknecht William W.  Phelps zich in deze plaats 
als een drukker voor de kerk vestigen.   
 
LEV 57:12 Indien de wereld zijn geschriften ontvangt -- ziet, hier is wijsheid -- laat hem verkrijgen, wat hij 
ook in gerechtigheid voor het welzijn der heiligen kan verkrijgen.   
 
LEV 57:13 En laat Mijn dienstknecht Oliver Cowdery hem terzijde staan, zoals Ik hem heb geboden, in 
welke plaats Ik hem ook zal aanstellen, om over te schrijven, te verbeteren en uit te kiezen, opdat alle 
dingen juist voor Mij mogen zijn, zoals de Geest het door hem zal aanduiden.   
 
LEV 57:14 En laten zij, van wie Ik heb gesproken, zich aldus zo spoedig mogelijk in het land Zion 
vestigen met hun gezin, om die dingen te doen, zoals Ik heb gesproken.   
 
LEV 57:15 En nu aangaande de vergadering:  Laten de bisschop en de zaakwaarnemer zo spoedig 
mogelijk voorbereidingen treffen voor die families, aan wie werd geboden naar dit land te komen, en hen 
in het land hunner erfenis vestigen.   
 
LEV 57:16 En aan de overigen der ouderlingen en der leden zullen hierna verdere aanwijzingen worden 
gegeven.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 58 
 
LEV 58:1 Luistert, o gij ouderlingen Mijner kerk, en geeft gehoor aan Mijn woord, en leert van Mij, wat Ik 
wil aangaande u, en eveneens met betrekking tot dit land, waarheen Ik u heb gezonden.   
 
LEV 58:2 Want voorwaar zeg Ik u:  Gezegend is hij, die Mijn geboden onderhoudt, hetzij in leven of in de 
dood; en de beloning van hem, die in beproevingen getrouw is, is in het koninkrijk der hemelen groter.   
 
LEV 58:3 Op het ogenblik kunt gij met uw natuurlijke ogen het plan niet zien van uw God met betrekking 
tot de dingen, die hierna zullen komen, en de heerlijkheid, die op vele beproevingen zal volgen.   
 
LEV 58:4 Want na vele beproevingen komen de zegeningen.  Daarom komt de dag, dat gij met grote 
heerlijkheid zult worden gekroond; de ure is nog niet, doch is nabij.   
 
LEV 58:5 Gedenkt dit, hetgeen Ik u zeg, opdat gij het ter harte moogt nemen, en hetgeen zal volgen, 
moogt ontvangen.   
 
LEV 58:6 Ziet, voorwaar zeg Ik u, om de volgende reden heb Ik u gezonden opdat gij gehoorzaam mocht 
zijn, en opdat uw hart bereid mocht zijn om getuigenis te geven van de dingen, die zullen gebeuren;  
 
LEV 58:7 En eveneens, opdat gij de eer mocht hebben om het fundament te leggen, en om getuigenis te 
geven van het land, waarop het zion van God zal staan.   
 
LEV 58:8 En ook, opdat een feest voor de armen mocht worden bereid van keurige spijzen; ja, een feest 
van keurige spijzen, van welbezonken en gezuiverde wijn, opdat de aarde moge weten, dat de woorden 
der profeten niet zullen falen;  
 
LEV 58:9 Ja, een avondmaal van het huis des Heren, welbereid, waartoe alle natiën zullen worden 
uitgenodigd.   
 
LEV 58:10 Eerst de rijken en de geleerden, de wijzen en de edelen;  
 



LEV 58:11 En daarna komt de dag van Mijn macht; dan zullen de armen, de lammen, de blinden en de 
doven ter bruiloft van het Lam komen, en van het avondmaal des Heren nuttigen, toebereid voor de 
grote, komende dag.   
 
LEV 58:12 Ziet, Ik, de Here, heb het gesproken.   
 
LEV 58:13 En opdat het getuigenis van Zion mocht uitgaan, ja, door de stem der stad van de erfenis 
Gods,  
 
LEV 58:14 Heb Ik u hierheen gezonden, en Mijn dienstknecht Edward Partridge uitgekozen, en hem zijn 
zending in dit land aangewezen.   
 
LEV 58:15 Doch indien hij zich niet van zijn zonden bekeert, namelijk ongeloof en blindheid van hart, 
moet hij voorzichtig zijn, opdat hij niet valle.   
 
LEV 58:16 Ziet, zijn zending is hem gegeven, en deze zal niet wederom worden gegeven.   
 
LEV 58:17 En hij, die deze zending volbrengt, is aangesteld om een rechter in Israël te zijn, zoals het was 
in de dagen van ouds, om de landen van de erfenis Gods onder Zijn kinderen te verdelen;  
 
LEV 58:18 En om Zijn volk te richten volgens het getuigenis der rechtvaardigen, en met behulp van zijn 
raadgevers, overeenkomstig de wetten van het koninkrijk, die door de profeten van God zijn gegeven.   
 
LEV 58:19 Want voorwaar zeg Ik u:  Mijn wet moet in dit land worden nagekomen.   
 
LEV 58:20 Laat niemand denken regeerder te zijn; maar laat God overeenkomstig de raad van Zijn Eigen 
wil hem regeren, die rechter is, of met andere woorden:  hem, die raad geeft of in de rechterstoel zit.   
 
LEV 58:21 Laat niemand de wetten des lands overtreden, want hij, die de wetten van God nakomt, 
behoeft de wetten van het land niet te overtreden.   
 
LEV 58:22 Weest daarom onderdanig aan de bestaande machten, totdat Hij regeert, Wiens recht het is te 
regeren, en Die alle vijanden onder Zijn voeten onderwerpt.   
 
LEV 58:23 Ziet, de wetten, die gij van Mij hebt ontvangen, zijn de wetten der kerk, en in dit licht zult gij ze 
naar voren brengen.  Ziet, hier is wijsheid.   
 
LEV 58:24 En nu, waar Ik sprak aangaande Mijn dienstknecht Edward Partridge, dit is het land om door 
hem te worden bewoond, en ook door hen, die hij tot raadgevers heeft aangewezen; en ook het land om 
te worden bewoond door hem, die Ik heb aangewezen  
 
LEV 58:25 Laten zij daarom hun gezin naar dit land brengen, zoals zij onderling en bij Mij te rade zullen 
gaan.   
 
LEV 58:26 Want ziet, het is niet goed, dat Ik in alles moet gebieden; want hij, die in alles wordt 
gedwongen, is een trage en geen verstandige dienstknecht; daarom ontvangt hij geen beloning.   
 
LEV 58:27 Voorwaar zeg Ik:  De mensen dienden ijverig voor een goede zaak werkzaam te zijn, en vele 
dingen uit eigen vrije wil te doen, en veel gerechtigheid tot stand te brengen;  
 
LEV 58:28 Want de macht is in hen, waardoor zij naar eigen willen kunnen handelen.  En voor zoverre de 
mensen goed doen, zullen zij geenszins hun beloning verliezen.   
 
LEV 58:29 Maar hij, die niets doet, voordat het hem wordt geboden, en een gebod met een twijfelend hart 
ontvangt, en het traag nakomt, wordt verdoemd.   
 



LEV 58:30 Wie ben Ik, Die de mens maakte, zegt de Here, Die hem onschuldig zal houden, die Mijn 
geboden niet onderhoudt?   
 
LEV 58:31 Wie ben Ik, zegt de Here, Die heb beloofd, en de beloften niet heb vervuld?   
 
LEV 58:32 Ik gebied, en de mensen gehoorzamen niet; Ik herroep, en zij ontvangen de zegen niet.   
 
LEV 58:33 Dan zeggen zij in hun hart:  Dit is niet het werk des Heren, want Zijn beloften worden niet 
vervuld.  Maar wee dezulken, want hun loon loert van beneden, en wacht hun niet van boven.   
 
LEV 58:34 En nu geef Ik u verdere aanwijzingen aangaande dit land.   
 
LEV 58:35 Ik acht het wijs, dat Mijn dienstknecht Martin Harris een voorbeeld voor de kerk zal zijn door 
zijn gelden aan de bisschop der kerk over te dragen.   
 
LEV 58:36 En dit is eveneens een wet voor een ieder, die naar dit land komt om een erfdeel te 
ontvangen; en hij zal met zijn gelden doen, zoals de wetten voorschrijven.   
 
LEV 58:37 En het is eveneeens verstandig, dat er in Independence landerijen worden gekocht waar de 
voorraadschuur en ook de drukkerij zullen worden gebouwd.   
 
LEV 58:38 En andere aanwijzingen betreffende Mijn dienstknecht Martin Harris zullen hem vanwege de 
Geest worden gegeven, opdat hij zijn erfdeel moge ontvangen, zoals het Hem goeddunkt;  
 
LEV 58:39 En laat hij zich bekeren van zijn zonden, want hij zoekt de lof der wereld.   
 
LEV 58:40 En laat ook Mijn dienstknecht William W.  Phelps het ambt behouden, waartoe Ik hem heb 
aangewezen, en zijn erfdeel in het land ontvangen;  
 
LEV 58:41 En hij moet zich ook bekeren, want Ik.  de Here, ben niet over hem tevreden, want hij tracht uit 
te munten, en is niet ootmoedig genoeg voor Mij.   
 
LEV 58:42 Ziet, hij, die zich van zijn zonden heeft bekeerd, ontvangt vergeving, en Ik, de Here, gedenk ze 
niet meer.   
 
LEV 58:43 Hierdoor moogt gij weten of iemand zich van zijn zonden bekeert:  Ziet, hij zal ze belijden en 
verzaken.   
 
LEV 58:44 En nu, voorwaar zeg Ik aangaande de overige ouderlingen Mijner kerk:  De tijd, dat zij hun 
erfenis in dit land zullen ontvangen, is nog niet gekomen, ja, het zal nog vele jaren duren, tenzij zij het 
verlangen door het gebed des geloofs, en dan alleen, zoals het hun vanwege de Here zal worden 
aangewezen.   
 
LEV 58:45 Want ziet, zij moeten het volk van de einden der aarde bijeenbrengen.   
 
LEV 58:46 Vergadert u daarom, en laten zij, die niet zijn aangewezen om in dit land te blijven, het 
evangelie in de omliggende streken prediken, en daarna naar hun huis terugkeren.   
 
LEV 58:47 Laten zij onderweg prediken, en op alle plaatsen getuigenis geven der waarheid, en de rijken 
en de armen, de verhevenen en de nederigen tot bekering roepen.   
 
LEV 58:48 En laten zij gemeenten stichten, voor zoverre de bewoners der aarde zich willen bekeren.   
 
LEV 58:49 En laat er door de stem der kerk een zaakwaarnemer worden aangewezen, om gelden voor 
de aankoop van landerijen in Zion in ontvangst te nemen.   
 



LEV 58:50 En Ik geef Mijn dienstknecht Sidney Rigdon een gebod, dat hij een beschrijving van het land 
Zion moet maken, en een uiteenzetting van de wil Gods geven, zoals het hem door de Geest zal worden 
bekendgemaakt;  
 
LEV 58:51 En om een schrijven op te stellen en een inschrijvingslijst te maken, die aan alle gemeenten 
moet worden gezonden ter verkrijging van gelden, die aan de bisschop moeten worden overhandigd door 
hem of door de zaakwaarnemer, zoals het hem goeddunkt, of zoals hij zal aangeven, om landerijen te 
kopen tot een erfdeel voor de kinderen van God.   
 
LEV 58:52 Want ziet, voorwaar zeg Ik u:  De Here wil, dat de discipelen en de mensenkinderen hun hart 
openen, namelijk om deze hele landstreek aan te kopen, zodra de tijd het zal toelaten.   
 
LEV 58:53 Ziet, hier is wijsheid.  Laten zij dit doen, want anders zullen zij geen erfenis ontvangen, dan 
alleen door bloedvergieten.   
 
LEV 58:54 En verder, voor zoverre er land is verkregen, moeten er allerlei arbeiders naar dit land worden 
gezonden om voor de heiligen Gods te werken.   
 
LEV 58:55 Laten al deze dingen ordelijk worden gedaan; en laat de mogelijkheden der landerijen van tijd 
tot tijd door de bisschop of de zaakwaarnemer der kerk worden bekendgemaakt.   
 
LEV 58:56 En laat het werk der vergadering niet in haast noch vluchtend geschieden; maar laat het 
geschieden, zoals het door de ouderlingen der kerk op de conferenties zal worden aangeraden, 
overeenkomstig de kennis, die zij van tijd tot tijd ontvangen.   
 
LEV 58:57 En laat Mijn dienstknecht Sidney Rigdon dit land en de plaats voor de tempel heiligen en 
toewijden.   
 
LEV 58:58 En laat er een conferentie-bijeenkomst worden afgekondigd, en laten Mijn dienstknechten 
Sidney Rigdon en Joseph Smith Jr. daarna terugkeren, alsmede Oliver Cowdery met hen, om het overige 
van het werk te volbrengen, dat Ik hun in hun eigen oord heb aangewezen, en het overige zoals het door 
de conferenties zal worden besloten.   
 
LEV 58:59 En laat niemand uit dit land terugkeren zonder onderweg getuigenis te geven van hetgeen hij 
weet en vast en zeker gelooft.   
 
LEV 58:60 Laat hetgeen op Ziba Peterson is bevestigd van hem worden weggenomen; en laat hem een 
gewoon lid der kerk zijn en evenals de andere broederen in eigen onderhoud voorzien, totdat hij voor al 
zijn zonden voldoende is gekastijd, want hij belijdt ze niet, en denkt ze te verbergen.   
 
LEV 58:61 Laten de overige ouderlingen dezer kerk, die naar dit oord komen, waarvan sommigen 
buitengewoon, ja, zelfs bovenmate zijn gezegend, eveneens een conferentie in dit land houden.   
 
LEV 58:62 En laat Mijn dienstknecht Edward Partridge de conferentie leiden, die door hen zal worden 
gehouden.   
 
LEV 58:63 En laten ook zij terugkeren, en het evangelie onderweg prediken, en getuigenis geven van 
hetgeen hun is geopenbaard.   
 
LEV 58:64 Want voorwaar, de roep moet van deze plaats uit de gehele wereld ingaan tot in de uiterste 
delen der aarde -- het evangelie moet aan ieder schepsel worden gepredikt, met tekenen, die de 
gelovigen volgen.   
 
LEV 58:65 En ziet, de Zoon des Mensen komt.  Amen.   
 

Afdeling 59 



 
LEV 59:1 Ziet, gezegend zijn zij, zegt de Here, die overeenkomstig Mijn geboden naar dit land zijn 
gekomen met het oog alleen gericht op Mijn eer.   
 
LEV 59:2 Want zij, die leven, zullen de aarde beërven, en zij, die sterven, zullen van al hun arbeid rusten, 
en hun werken zullen hen volgen; en zij zullen een kroon ontvangen in de woningen Mijns Vaders, die Ik 
voor hen heb bereid.   
 
LEV 59:3 Ja, gezegend zijn zij, wier voeten op het land Zion staan, en die Mijn evangelie hebben 
gehoorzaamd; want zij zullen als hun loon het goede der aarde ontvangen, en deze zal met haar ganse 
kracht voortbrengen.   
 
LEV 59:4 En ook zullen zij worden gekroond met zegeningen van omhoog, ja, en met niet weinig 
geboden, en met openbaringen in hun tijd, zij, die getrouw en ijverig voor Mij zijn.   
 
LEV 59:5 Daarom geef Ik hun een gebod, aldus luidende:  gij moet de Here, uw God, liefhebben met uw 
ganse hart, en met uw ganse macht, verstand en sterkte; en gij moet Hem in de naam van Jezus Christus 
dienen.   
 
LEV 59:6 Gij moet uw naaste liefhebben als uzelf.  Gij zult niet stelen, noch overspel bedrijven, noch 
doden, noch iets dergelijks doen.   
 
LEV 59:7 Gij moet de Here, uw God, in alles danken.   
 
LEV 59:8 Gij moet de Here uw God, een offer in gerechtigheid brengen, namelijk het offer van een 
gebroken hart en een verslagen geest.   
 
LEV 59:9 En opdat gij uzelf meer onbesmet van de wereld moogt bewaren, moet gij op Mijn heilige dag 
naar het huis des gebeds gaan en uw sacramenten opofferen;  
 
LEV 59:10 Want voorwaar, dit is een dag, die u is toegewezen om van uw arbeid uit te rusten en de 
Allerhoogste uw toewijding te betonen;  
 
LEV 59:11 Niettemin moeten uw geloften alle dagen en te allen tijde in gerechtigheid worden opgeofferd.   
 
LEV 59:12 Doch gedenkt, dat gij op deze, des Heren dag uw offers en uw sacramenten de Allerhoogste 
moet offeren, en uw zonden voor uw broederen en voor de Here belijden.   
 
LEV 59:13 En op deze dag moet gij niets anders doen dan alleen uw voedsel met eenvoudigheid des 
harten bereiden, opdat uw vasten volmaakt zij, of met andere woorden, opdat uw vreugde volkomen zij.   
 
LEV 59:14 Voorwaar, dit is vasten en gebed, of met andere woorden, verheuging en gebed.   
 
LEV 59:15 En voor zoverre gij dit doet met dankzegging, met een blijmoedig hart en gelaat, en niet met 
veel gelach -- want dit is zonde -- doch met een vreugdevol hart en een blijmoedig gezicht --  
 
LEV 59:16 Voorwaar zeg Ik:  Voor zoverre gij dit doet, is de volheid der aarde de uwe, de beesten des 
velds en de vogelen der lucht, en hetgeen in de bomen klimt en op de aarde loopt;  
 
LEV 59:17 Ja, en het kruid, en het goede, dat de aarde voortbrengt, hetzij voor voedsel, of voor kleding, 
of voor huizen, of voor schuren, of voor boomgaarden, of voor tuinen, of voor wijngaarden;  
 
LEV 59:18 Ja, alles, wat in zijn jaargetijde uit de aarde voortkomt, is voor het welzijn en gebruik van de 
mens geschapen, om zowel het oog te behagen als het hart te verblijden.   
 



LEV 59:19 Ja, voor voedsel en kleding, voor smaak en reuk, om het lichaam te versterken en de ziel te 
verkwikken.   
 
LEV 59:20 En het behaagt God, dat Hij de mens dit alles heeft gegeven; want het werd geschapen met 
het oogmerk om met oordeel te worden gebruikt, niet overmatig, noch mogen ze onrechtmatig worden 
verkregen.   
 
LEV 59:21 En in niets zondigt de mens tegen God, dan alleen door Zijn hand niet in alles te erkennen en 
Zijn geboden niet te gehoorzamen; en tegen niemand anders is Zijn toorn ontstoken.   
 
LEV 59:22 Ziet, dit is overeenkomstig de wet en de profeten; valt Mij dus hierover niet meer lastig.   
 
LEV 59:23 Maar weet, dat hij, die de werken der gerechtigheid doet, zijn loon zal ontvangen, namelijk 
vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de komende wereld.   
 
LEV 59:24 Ik, de Here, heb het gesproken, en de Geest geeft getuigenis.  Amen.   
 

Afdeling 60 
 
LEV 60:1 Ziet, aldus zegt de Here tot de ouderlingen Zijner kerk, die spoedig moeten terugkeren naar het 
land, vanwaar zij kwamen:  Ziet, het behaagt Mij, dat gij herwaarts zijt gekomen;  
 
LEV 60:2 Doch met enkelen ben Ik niet tevreden, want zij willen hun stem niet verheffen, maar uit vrees 
voor de mensen verbergen zij het talent, dat Ik hun heb gegeven.  Wee hun, want Mijn toorn is tegen hen 
ontstoken.   
 
LEV 60:3 En indien zij Mij niet getrouwer zijn, zal het geschieden, dat zelfs hetgeen zij hebben, zal 
worden weggenomen..   
 
LEV 60:4 Want Ik, de Here, regeer boven in de hemelen en over de menigten der aarde; en ten dage, dat 
Ik Mijn juwelen zal bijeenbrengen, zullen alle mensen weten, wat het is, dat van de macht Gods getuigt.   
 
LEV 60:5 Maar voorwaar, Ik wil tot u spreken aangaande uw reis naar het land, vanwaar gij zijt gekomen.  
Laat er een kleine boot worden gemaakt, of gekocht, zoal het u goeddunkt -- het doet er voor Mij niet toe 
-- en maakt uw reis spoedig naar de plaats, die St.  Louis heet.   
 
LEV 60:6 En laten Mijn dienstknechten Sidney Rigdon, Joseph Smith Jr. en Oliver Cowdery van daar hun 
reis naar Cincinnati maken;  
 
LEV 60:7 En laten zij in deze plaats hun stem verheffen, en zonder toorn of twijfel met luider stem Mijn 
woord verkondigen, en heilige handen over hen opheffen.  Want Ik ben in staat u heilig te maken en uw 
zonden zijn U vergeven.   
 
LEV 60:8 En laten de overigen twee aan twee uit St.  Louis vertrekken en zonder haast het woord in de 
vergaderingen der goddelozen prediken, totdat zij terugkeren in de gemeenten, vanwaar zij zijn gekomen.   
 
LEV 60:9 En dit alles voor het welzijn der gemeenten; met dit oogmerk heb Ik hen gezonden.   
 
LEV 60:10 En laat Mijn dienstknecht Edward Partridge van het geld, dat Ik hem heb gegeven, een 
gedeelte afstaan aan Mijn ouderlingen, aan wie werd geboden terug te keren;  
 
LEV 60:11 En laat hem, die ertoe in staat is, het door tussenkomst van de zaakwaarnemer teruggeven; 
en van hem, die er niet toe in staat is, wordt het niet vereist.   
 
LEV 60:12 En nu spreek Ik aangaande de overigen, die naar dit land zullen komen.   
 



LEV 60:13 Ziet, zij zijn uitgezonden om Mijn evangelie in de vergaderingen der goddelozen te prediken; 
daarom geef ik hun aldus een gebod:  Gij zult uw tijd niet verbeuzelen, evenmin zult gij uw talent 
begraven, zodat het onbekend blijft.   
 
LEV 60:14 En nadat gij in het land Zion zijt aangekomen, en Mijn woord hebt verkondigd, moet gij met 
spoed terugkeren, en Mijn woord in de vergaderingen der goddelozen verkondigen, niet in haast, noch in 
toorn, noch met getwist.   
 
LEV 60:15 En schudt het stof van uw voeten af tegen hen, die u niet ontvangen, niet in hun 
tegenwoordigheid, opdat gij hen niet tart, maar in het geheim, en wast uw voeten als een getuigenis 
tegen hen in de dag des oordeels.   
 
LEV 60:16 Ziet, dit is voldoende voor u, en het is de wil van Hem, Die u heeft gezonden.   
 
LEV 60:17 En bij monde van Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. zal [Mijn wil] met betrekking tot Sidney 
Rigdon en Oliver Cowdery worden bekendgemaakt.  Het overige later.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 61 
 
LEV 61:1 Ziet, en luistert naar de stem van Hem, Die alle macht heeft, Die van eeuwigheid tot eeuwigheid 
is, namelijk de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde.   
 
LEV 61:2 Ziet, voorwaar zegt de Here aldus tot u:  O, gij ouderlingen Mijner kerk, die hier op deze plaats 
zijt bijeengekomen, wier zonden u nu zijn vergeven, want Ik, de Here, vergeef zonden, en ben barmhartig 
jegens hen, die hun zonden met een nederig hart belijden;  
 
LEV 61:3 Doch voorwaar zeg Ik u, dat het voor deze gehele groep Mijner ouderlingen niet nodig is om 
zich haastig over de wateren te verplaatsen, terwijl de bewoners aan weerskanten in ongeloof omkomen.   
 
LEV 61:4 Niettemin heb Ik het toegelaten, opdat gij getuigenis mocht geven; ziet, er dreigen vele gevaren 
op de wateren, en meer in het bijzonder hierna;  
 
LEV 61:5 Want Ik, de Here, heb in Mijn toorn tot vele verwoestingen op de wateren besloten; ja, en vooral 
op deze wateren.   
 
LEV 61:6 Niettemin is alle vlees in Mijn hand, en hij, die getrouw is onder u, zal niet door de wateren 
omkomen.   
 
LEV 61:7 Daarom is het noodzakelijk, dat Mijn dienstknechten Sidney Gilbert en William W. Phelps spoed 
maken met hun boodschap en zending.   
 
LEV 61:8 Niettemin wilde Ik niet toelaten, dat gij zoudt uiteengaan, alvorens gij voor al uw zonden waart 
gekastijd, opdat gij één mocht zijn, en niet in goddeloosheid zoudt omkomen.   
 
LEV 61:9 Maar voorwaar, nu zeg Ik:  Ik acht het gepast, dat gij zoudt uiteengaan.  Laten Mijn 
dienstknechten Sidney Gilbert en William W.  Phelps hun vroeger gezelschap medenemen, en laten zij 
hun reis met spoed maken, opdat zij hun zending mogen volbrengen, en door geloof zullen zij 
overwinnen;  
 
LEV 61:10 En voor zoverre zij getrouw zijn, zullen zij worden bewaard, en Ik, de Here, zal met hen zijn.   
 
LEV 61:11 En laten de overigen het nodige nemen om zich te kleden.   
 
LEV 61:12 Laat Mijn dienstknecht Sidney Gilbert het overbodige met zich nemen, zoals gij zult 
overeenkomen.   
 



LEV 61:13 En nu, ziet, voor uw welzijn heb Ik u hieromtrent een gebod gegeven; en Ik, de Here, zal met u 
spreken, zoals Ik met mannen in dagen van ouds heb gedaan.   
 
LEV 61:14 Ziet, Ik, de Here, heb in den beginne de wateren gezegend, maar in de laatste dagen heb Ik 
de wateren bij monde van Mijn dienstknecht Johannes vervloekt.   
 
LEV 61:15 Daarom zullen de dagen komen, dat er geen vlees veilig zal zijn op de wateren.   
 
LEV 61:16 En in komende dagen zal er worden gezegd, dat niemand in staat is over de wateren naar het 
land Zion te gaan, dan alleen hij, die oprecht van harte is.   
 
LEV 61:17 En zoals Ik, de Here, het land in den beginne heb vervloekt, zo heb Ik in de laatste dagen, 
toen de tijd rijp was, het land gezegend voor het gebruik Mijner heiligen, opdat zij in het vette ervan 
mogen delen.   
 
LEV 61:18 En nu geef Ik u een gebod -- en wat Ik tot één zeg, zeg Ik tot allen -- dat gij uw broederen met 
het oog op hun reizen aangaande deze wateren moet waarschuwen, dat zij deze niet bevaren, opdat hun 
geloof niet fale en zij in valstrikken worden gevangen.   
 
LEV 61:19 Ik, de Here, heb het besloten, en de verwoester beweegt zich over het oppervlak ervan, en Ik 
herroep het besluit niet.   
 
LEV 61:20 Ik, de Here, was gisteren toornig op u, doch heden is Mijn toorn afgewend.   
 
LEV 61:21 Wederom zeg ik u:  Laten zij, van wie Ik heb gesproken, dat zij hun reis met spoed moesten 
maken, hieraan gevolg geven.   
 
LEV 61:22 Na enige tijd maakt het voor mij geen verschil, of zij over de wateren of te land reizen, indien 
zij hun zending maar volbrengen; laten zij handelen, zoals zij later door hun oordeel zullen worden geleid.   
 
LEV 61:23 En nu aangaande Mijn dienstknechten Sidney Rigdon, Joseph Smith Jr. en Oliver Cowdery:  
Laten zij, terwijl zij huiswaarts reizen, niet wederom op de wateren komen, behalve op het kanaal; of met 
andere woorden; Zij mogen niet op de wateren komen om te reizen, dan alleen op het kanaal.   
 
LEV 61:24 Ziet, Ik, de Here, heb Mijn heiligen een weg aangewezen om te reizen; en ziet, dit is de weg:  
Nadat zij het kanaal hebben verlaten, moeten zij te land reizen, voor zoverre hun is geboden te reizen en 
naar het land Zion op te trekken;  
 
LEV 61:25 En zij moeten doen zoals de kinderen Israëls, en onderweg hun tent opslaan.   
 
LEV 61:26 En ziet, dit gebod moet gij aan al uw broederen geven.   
 
LEV 61:27 Niettemin, aan wie macht is gegeven de wateren te gebieden, aan hem is het door de geest 
gegeven al zijn wegen te kennen;  
 
LEV 61:28 Laat hem daarom doen, zoals de Geest van de Levende God hem gebiedt, hetzij te land of op 
de wateren, zoals het aan Mij blijft om hierna te handelen.   
 
LEV 61:29 En het is u gegeven, de richting voor de heiligen te kennen, of de weg, die de heiligen van het 
kamp des Heren moeten volgen.   
 
LEV 61:30 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Mijn dienstknechten Sidney Rigdon, Joseph Smith Jr. en Oliver 
Cowdery moeten hun stem niet verheffen in de vergaderingen der goddelozen, voordat zij in Cincinnati 
aankomen;  
 



LEV 61:31 En in die plaats moeten zij hun stem tot God tegen dat volk verheffen -- ja, tot Hem, Wiens 
toorn is ontstoken over hun goddeloosheid -- een volk, dat bijna rijp is voor ondergang.   
 
LEV 61:32 En laten zij van daar de vergaderingen hunner broederen afreizen, want hun arbeid is nu meer 
gewenst onder hen dan onder de goddelozen.   
 
LEV 61:33 En nu aangaande de overigen:  Laten zij reizen, en het woord, voor zoverre het is gegeven, in 
de vergaderingen der goddelozen verkondigen;  
 
LEV 61:34 En voor zoverre zij dit doen, zullen zij hun klederen reinigen, en vlekkeloos voor Mij zijn.   
 
LEV 61:35 En laten zij te zamen reizen, of twee aan twee, zoals het hun goeddunkt, maar laten Mijn 
dienstknecht Reynolds Cahoon en Mijn dienstknecht Samuël H. Smith -- in wie Ik een welbehagen heb -- 
niet worden gescheiden, voordat zij naar huis terugkeren; en dit voor een wijs oogmerk in Mijn bestel.   
 
LEV 61:36 En nu, voorwaar zeg Ik u, en wat Ik tot een zeg, zeg Ik tot allen:  Weest goedsmoeds, kleine 
kinderen, want Ik ben in uw midden en heb u niet verlaten;  
 
LEV 61:37 En voor zoverre gij u voor Mij hebt vernederd, zijn de zegeningen van het koninkrijk de uwe.   
 
LEV 61:38 Omgordt uw lendenen.  en weest waakzaam en ernstig, en ziet uit naar de komst van de Zoon 
des Mensen, want Hij komt op een tijdstip, wanneer gij het niet verwacht.   
 
LEV 61:39 Bidt altijd om niet in verzoeking te vallen, opdat gij de dag Zijner komst moogt verbeiden, hetzij 
in leven of in de dood.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 62 
 
LEV 62:1 Ziet, en luistert, o gij ouderlingen Mijner kerk, zegt de Here, uw God, namelijk Jezus Christus, 
uw Voorspraak, Die de menselijke zwakheid kent, en hen, die in verzoeking worden gebracht, weet bij te 
staan.   
 
LEV 62:2 En voorwaar, Mijn ogen zijn gericht op hen, die nog niet naar het land Zion zijn gegaan:  Uw 
zending is daarom nog niet volbracht.   
 
LEV 62:3 Niettemin zijt gij gezegend, want het getuigenis, dat gij hebt gegeven, is in de hemel 
opgetekend, opdat de engelen het mogen zien; en zij verheugen zich over u, en uw zonden zijn u 
vergeven.   
 
LEV 62:4 En vervolgt nu uw reis.  Vergadert u in het land Zion, houdt een vergadering en verheugt u te 
zamen, en offert een sacrament aan de Allerhoogste.   
 
LEV 62:5 En dan moogt gij terugkeren om getuigenis te geven, ja, allen te zamen of twee aan twee, zoals 
het u goeddunkt, voor Mij maakt het geen verschil; maar weest getrouw en verkondigt blijde tijdingen aan 
de inwoners der aarde of in de vergaderingen der goddelozen.   
 
LEV 62:6 Ziet, Ik, de Here, heb u te zamen gebracht, opdat de belofte mocht worden vervuld, dat de 
getrouwen onder u zouden worden bewaard, en zich met elkander verheugen in het land Missouri.  Ik, de 
Here, doe beloften aan de getrouwen, en Ik kan niet liegen.   
 
LEV 62:7 Indien er onder u zijn, die te paard, op een muilezel, of per wagen wensen te rijden, ben Ik, de 
Here, gewillig hun deze zegen te geven, indien zij deze van des Heren hand ontvangen met een 
dankbaar hart voor alle dingen.   
 
LEV 62:8 Deze dingen worden aan u overgelaten om oordeelkundig en overeenkomstig de aanwijzingen 
van de Geest te doen.   



 
LEV 62:9 Ziet, het koninkrijk is uwer.  En ziet, Ik ben te allen tijde met de getrouwen.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 63 
 
LEV 63:1 Luistert, o gij mensen, en opent uw hart, en geeft gehoor van verre; luistert, gij allen, die zich 
het volk des Heren noemt, en hoort het woord des Heren en Zijn wil aangaande U.   
 
LEV 63:2 Ja, voorwaar zeg Ik:  Hoort het woord van Hem, Wiens toorn is ontstoken tegen de goddelozen 
en weerspanningen;  
 
LEV 63:3 Die hen wegneemt, die Hij wil wegnemen, en hen in het leven bewaart, die Hij wil bewaren;  
 
LEV 63:4 Die naar Zijn wil en welbehagen opbouwt, en vernietigt, wanneer het Hem behaagt, en Die in 
staat is de ziel ter helle neder te werpen.   
 
LEV 63:5 Ziet, Ik, de Here, laat Mijn stem horen, en deze moet worden gehoorzaamd.   
 
LEV 63:6 Voorwaar zeg Ik u:  Laten de goddelozen zich daarom in acht nemen, en laten de 
weerspannigen vrezen en beven; en laten de ongelovigen zwijgen, want de dag der wrake zal als een 
wervelwind over hen komen, en alle vlees zal weten, dat Ik God ben.   
LEV 63:7 En hij, die tekenen zoekt, zal tekenen zien, maar niet tot zaligheid.   
 
LEV 63:8 Voorwaar zeg Ik u:  Er zijn onder u, die tekenen zoeken; en zulken zijn er geweest sedert den 
beginne;  
 
LEV 63:9 Doch ziet, geloof komt niet door tekenen, maar tekenen volgen hen, die geloven.   
 
LEV 63:10 Ja, tekenen komen door geloof, niet door de wil van mensen, noch zoals het hun behaagt, 
maar door de wil van God.   
 
LEV 63:11 Ja, tekenen komen door geloof, dat tot machtige werken leidt, want zonder geloof behaag 
niemand God; en in hem, op wie God vertoornd is, heeft Hij geen behagen; daarom toont hij dezulken 
geen tekenen, dan alleen in toorn te hunner veroordeling.   
 
LEV 63:12 Daarom ben Ik, de Here, niet tevreden over degenen onder u, die naar tekenen en wonderen 
hebben gezocht ter verkrijging van geloof, en niet voor het welzijn der mensen te Mijner ere.   
 
LEV 63:13 Niettemin geef Ik geboden, en velen hebben zich van Mijn geboden afgewend en hebben ze 
niet onderhouden.   
 
LEV 63:14 Er waren onder u echtbrekers en echtbreeksters; sommigen hunner hebben zich van u 
afgekeerd, en anderen bevinden zich nog onder u, die later zullen worden geopenbaard.   
 
LEV 63:15 Laten dezen zich in acht nemen en zich spoedig bekeren, want anders zal het oordeel hen als 
een valstrik verrassen, hun dwaasheid worden bekend gemaakt en zullen hun werken hen in de ogen van 
het volk volgen.   
 
LEV 63:16 En voorwaar zeg Ik u, zoals Ik eerder heb gezegd:  Hij, die een vrouw aanziet om haar te 
begeren, of wie in zijn hart overspel zal doen, zal de Geest niet hebben, maar het geloof verloochenen en 
vrezen.   
 
LEV 63:17 Daarom heb Ik, de Here, gezegd, dat de vreesachtigen, de ongelovigen, en alle leugenaars, 
en wie ook de leugen liefheeft en doet, en de hoereerder, en de tovenaar hun deel zullen hebben in die 
poel, die brand met vuur en zwavel, namelijk de tweede dood.   
 



LEV 63:18 Voorwaar zeg Ik, dat zij geen deel zullen hebben in de eerste opstanding.   
 
LEV 63:19 En ziet nu, Ik, de Here, zeg tot u, dat gij niet gerechtvaardigd zijt, omdat deze dingen onder u 
zijn.   
 
LEV 63:20 Niettemin zal hij, die in geloof volhardt, en Mijn wil doet, overwinnen en een erfenis op aarde 
ontvangen, wanneer de dag der verheerlijking zal komen;  
 
LEV 63:21 Wanneer de aarde zal worden veranderd, en wel volgens het voorbeeld, dat Mijn apostelen op 
de berg werd getoond, waarvan gij het volledige verslag nog niet hebt ontvangen.   
 
LEV 63:22 En nu, voorwaar zeg Ik u:  Omdat Ik heb gezegd, dat Ik Mijn wil aan u zou bekendmaken, niet 
als een gebod, want er zijn velen, die Mijn geboden niet onderhouden.   
 
LEV 63:23 Maar aan hem, die Mijn geboden onderhoudt, zal Ik de verborgenheden van Mijn koninkrijk 
geven, en deze zullen in hem zijn als een bron van levend water, die opspringt tot het eeuwige leven.   
 
LEV 63:24 En nu, ziet, dit is de wil van de Here, uw God, aangaande Zijn heiligen:  Zij moeten zich in het 
land Zion vergaderen, niet in haast, opdat er geen verwarring ontsta, die pestilentie veroorzaakt.   
 
LEV 63:25 Ziet, Ik, de Here, houd het land Zion in Mijn handen.   
 
LEV 63:26 Niettemin geef Ik, de Here, de keizer, hetgeen des keizers is.   
LEV 63:27 Daarom wil Ik, de Here, dat gij de landerijen aankoopt opdat gij dit op de wereld moogt 
hebben en er aanspraak op hebben moogt, zodat ze niet tot toorn moge worden opgewekt.   
 
LEV 63:28 Want Satan doet toorn jegens u in hun hart opkomen en zet hen aan tot bloedvergieten.   
 
LEV 63:29 Daarom moet het land Zion niet anders worden verkregen dan door aankoop of door bloed, 
anderszins is er geen erfenis voor u.   
 
LEV 63:30 En ziet, indien het geschiedt door aankoop, dan zijt gij gezegend.   
 
LEV 63:31 En indien door bloed, ziet, daar het u is verboden bloed te vergieten, zullen uw vijanden u 
overvallen, en zult gij van stad tot stad worden verjaagd en van bedehuis tot bedehuis, en slechts 
enkelen zullen standhouden om een erfenis te ontvangen.   
 
LEV 63:32 Ik, de Here, ben toornig op de goddelozen; Ik houd Mijn Geest terug van de bewoners der 
aarde.   
 
LEV 63:33 Ik heb in Mijn toorn gezworen en besloten, dat er oorlogen op het oppervlak der aarde zullen 
zijn, en de goddelozen zullen de goddelozen doden, en vrees zal een ieder bevangen;  
 
LEV 63:34 En de heiligen zullen eveneens nauwelijks ontkomen; niettemin ben Ik, de Here, met hen, en 
Ik zal van omhoog nederdalen uit de tegenwoordigheid Mijns Vaders, en de goddelozen met 
onuitblusbaar vuur verteren.   
 
LEV 63:35 En ziet, dit uur is nog niet, doch is nabij.   
 
LEV 63:36 Omdat Ik.  de Here, weet, dat Ik al deze dingen over het oppervlak der aarde heb besloten, wil 
Ik, dat Mijn heiligen in het land Zion zullen worden vergaderd;  
 
LEV 63:37 En dat iedere man met gerechtigheid te werk zal gaan, zijn lendenen met getrouwheid 
omgorden, en een stem ter waarschuwing tot de bewoners der aarde verheffen, en zowel door woord als 
door vlucht verkondigen, dat er verwoesting over de goddelozen zal komen.   
 



LEV 63:38 Laten daarom Mijn discipelen, die in Kirtland op deze boerderij wonen, hun stoffelijke 
aangelegenheden regelen.   
 
LEV 63:39 Laat Mijn dienstknecht Titus Billings, die daarmede is belast, het land verkopen, opdat hij het 
volgende voorjaar gereed moge wezen zijn reis naar het land Zion te maken met hen, die daarop wonen, 
behalve zij, die Ik voor Mij zal bewaren, die niet moeten gaan, alvorens Ik het hun zal gebieden.   
 
LEV 63:40 En laten alle gelden, die kunnen worden gemist -- het maakt voor Mij geen verschil of het een 
klein of een groot bedrag is -- naar het land Zion worden gezonden, naar hen, die Ik heb aangewezen om 
ze te ontvangen.   
 
LEV 63:41 Ziet, Ik, de Here, zal Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr.  macht geven, dat hij door de Geest 
in staat zal zijn_ te onderscheiden, wie van Mijn discipelen naar het land Zion moeten gaan, en wie 
moeten blijven.   
 
LEV 63:42 Laat Mijn dienstknecht Newel K. Whitney zijn winkel, of met andere woorden de winkel, nog 
voor een korte tijd behouden.   
 
LEV 63:43 Laat hem niettemin al het geld, dat hij kan afstaan, afdragen om naar het land Zion te worden 
opgezonden.   
 
LEV 63:44 Ziet, hij heeft deze dingen zelf in handen; laat hem met wijsheid handelen.   
 
LEV 63:45 Voorwaar zeg Ik:  Laat hem tot zaakwaarnemer worden aangesteld voor de discipelen, die 
zullen blijven; laat deze bevoegdheid hem worden gegeven;  
 
LEV 63:46 En bezoek nu spoedig de gemeenten met Mijn dienstknecht Oliver Cowdery om deze dingen 
aan hen uit te leggen.  Ziet, dit is Mijn wil om gelden te verkrijgen, zoals Ik heb aangegeven.   
 
LEV 63:47 Hij, die getrouw is, en volhardt, zal de wereld overwinnen.   
 
LEV 63:48 Hij, die schatten naar het land Zion zendt, zal een erfenis in deze wereld ontvangen en 
eveneens een beloning in de komende wereld, en zijn werken zullen hem volgen.   
 
LEV 63:49 Ja, en gezegend zijn de doden, die van nu af aan in de Here sterven, wanneer de Here zal 
komen, en oude dingen zullen vergaan, en alle dingen nieuw worden, zullen zij uit de doden opstaan, en 
daarna niet meer sterven, en van de Here in de heilige stad een erfenis ontvangen.   
 
LEV 63:50 En hij, die leeft, wanneer de Here zal komen, en het geloof heeft behouden, is gezegend; 
niettemin is hij aangewezen om op mensenleeftijd te sterven.   
 
LEV 63:51 Daarom zullen kinderen opgroeien, totdat zij oud worden; oude mensen zullen sterven; maar 
zij zullen niet in het stof slapen, doch zij zullen in een oogwenk worden veranderd.   
 
LEV 63:52 En om deze reden predikten de apostelen de opstanding der doden tot de wereld.   
 
LEV 63:53 Dit zijn de dingen, waarnaar gij moet uitzien; en sprekende op de wijze des Heren, zijn zij nu 
nabij, in een tijd, die aanstaande is, namelijk op de dag der komst van de Zoon des Mensen.   
 
LEV 63:54 En tot op dit uur zullen er dwaze maagden onder de wijze zijn; en in dit uur komt er een 
volkomen scheiding tussen de rechtvaardigen en de goddelozen; en te dien dage zal Ik Mijn engelen 
zenden om de goddelozen weg te plukken, en hen in onuitblusbaar vuur te werpen.   
 
LEV 63:55 En nu, ziet, voorwaar zeg Ik tot u:  Ik, de Here, ben niet tevreden over Mijn dienstknecht 
Sidney Rigdon; hij verhief zich in zijn hart en nam geen raad aan, doch bedroefde de Geest;  
 



LEV 63:56 Daarom is zijn verslag de Here niet aannemelijk, en moet hij een ander maken; en indien de 
Here het niet aanneemt, ziet, dan zal hij niet langer het ambt behouden, waartoe Ik hem heb 
aangewezen.   
 
LEV 63:57 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Laten zij, die in nederigheid in hun hart verlangen om zondaren 
tot bekering te roepen, tot deze macht worden geordend.   
 
LEV 63:58 Want dit is een dag van waarschuwing en niet van vele woorden.  Want Ik, de Here, laat Mij 
niet bespotten in de laatste dagen.   
 
LEV 63:59 Ziet, Ik ben van omhoog, en Mijn macht ligt [ook] beneden.  Ik ben over alles en in alles en 
door alles, en Ik doorvors alle dingen, en de dag komt, dat alle dingen aan Mij onderworpen zullen zijn.   
 
LEV 63:60 Ziet, Ik ben de Alpha en de Omega, namelijk Jezus Christus.   
 
LEV 63:61 Laten daarom alle mensen acht geven hoe zij Mijn naam op hun lippen nemen --  
 
LEV 63:62 Want ziet, voorwaar zeg Ik, dat er velen zijn, die onder deze veroordeling staan, dat zij de 
naam des Heren gebruiken, en deze tevergeefs gebruiken, omdat zij geen gezag hebben.   
 
LEV 63:63 Laten de leden der kerk zich daarom van hun zonden bekeren, en Ik, de Here, zal hen 
erkennen; anders zullen zij worden afgesneden.   
 
LEV 63:64 Bedenkt, dat hetgeen van omhoog komt, heilig is, en dat gij er met voorzichtigheid en door de 
Geest beteugeld over moet spreken; en hierin ligt geen veroordeling, en gij ontvangt de Geest door 
gebed; daarom, zonder dit blijft er veroordeling.   
 
LEV 63:65 Laten Mijn dienstknechten Joseph Smith Jr. en Sidney Rigdon een huis voor zich zoeken, 
zoals zij door middel van gebed worden onderricht door de Geest.   
 
LEV 63:66 Deze dingen blijven om ze door geduld te overwinnen, opdat zij, die dit doen, een meer 
uitnemende en eeuwige mate van heerlijkheid mogen ontvangen, of anders een grotere veroordeling.  
Amen.   
 

Afdeling 64 
 
LEV 64:1 Ziet, aldus zegt de Here, uw god, tot u, o gij ouderlingen Mijner kerk:  Neigt uw oor en luistert, 
en ontvangt Mijn wil aangaande u.   
 
LEV 64:2 Want voorwaar zeg Ik u:  Ik wil, dat gij de wereld zoudt overwinnen; daarom zal Ik Mij over u 
ontfermen.   
 
LEV 64:3 Er zijn onder u, die hebben gezondigd; maar voorwaar zeg Ik; Voor deze keer heb Ik u, voor 
Mijn eer en voor de zaligheid van zielen, uw zonden vergeven.   
 
LEV 64:4 Ik zal u genadig zijn, want Ik heb u het koninkrijk gegeven.   
 
LEV 64:5 Voor zoverre hij Mijn verordeningen gehoorzaamt, zullen, zolang hij leeft, de sleutelen van de 
verborgenheden van het koninkrijk niet van Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr.  worden weggenomen 
door de middelen, die Ik heb aangewezen.   
 
LEV 64:6 Er zijn er, die zonder oorzaak getracht hebben hem te beschuldigen.   
 
LEV 64:7 Niettemin, hij heeft gezondigd; doch voorwaar zeg Ik u:  Ik, de Here, vergeef de zonden van 
hen, die hun zonden voor Mij belijden en vergeving vragen, en die niet tot de dood hebben gezondigd.   
 



LEV 64:8 In dagen van ouds zochten Mijn discipelen elkander te beschuldigen, en vergaven elkander niet 
in hun hart; en wegens dit kwaad werden zij bezocht en gevoelig gekastijd.   
 
LEV 64:9 Daarom zeg Ik tot u, dat gij elkander dient te vergeven; want hij, die zijn broeder zijn 
overtredingen niet vergeeft, staat veroordeeld voor de Here, want in hem verblijft groter zonde.   
 
LEV 64:10 Ik, de Here, zal vergeven, wie Ik wil vergeven, maar het is van u vereist alle mensen te 
vergeven.   
 
LEV 64:11 En gij dient in uw hart te zeggen:  Laat God tussen mij en u oordelen, en u volgens uw daden 
vergelden.   
 
LEV 64:12 En hem, die zich niet van zijn zonden bekeert, en ze niet belijdt, moet gij voor de gemeente 
brengen, en behandelen, zoals de Schrift u zegt, hetzij door gebod of door openbaring.   
 
LEV 64:13 En dit moet gij doen, opdat God moge worden verheerlijkt -- niet omdat gij niet vergeeft, daar 
gij geen medelijden hebt, maar opdat gij in het oog der wet moogt worden gerechtvaardigd, en Hem, Die 
uw Wetgever is, niet zult beledigen --  
 
LEV 64:14 Voorwaar zeg Ik:  Om deze reden moet gij deze dingen doen.   
 
LEV 64:15 Ziet, Ik, de Here, was toornig op hem, die Mijn dienstknecht Ezra Booth was, en ook op Mijn 
dienstknecht Isaac Morley, want zij onderhielden noch de wet noch het gebod;  
 
LEV 64:16 Zij zonnen in hun hart op kwaad, en Ik, de Here, onthield hun Mijn Geest.  Zij veroordeelden 
datgene als kwaad, waarin geen kwaad school, niettemin heb Ik Mijn dienstknecht Isaac Morley 
vergeving geschonken.   
 
LEV 64:17 En ziet, eveneens Mijn dienstknecht Edward Partridge heeft gezondigd, en Satan tracht zijn 
ziel te verderven; maar wanneer hun deze dingen worden bekendgemaakt, en zij zich van het kwaad 
bekeren, zullen zij vergeving ontvangen.   
 
LEV 64:18 En nu, voorwaar zeg Ik, dat Ik het raadzaam acht, dat Mijn dienstknecht Sidney Gilbert, na 
enige weken zijn werk moet hervatten en naar zijn agentschap in het land Zion moet terugkeren;  
 
LEV 64:19 En hetgeen hij heeft gezien en gehoord mag Mijn discipelen worden bekendgemaakt, opdat zij 
niet omkomen.  En om deze reden heb Ik deze dingen gesproken.   
 
LEV 64:20 En verder zeg Ik tot u:  Opdat Mijn dienstknecht Isaac Morley niet in verzoeking moge worden 
gebracht boven hetgeen hij in staat is te verdragen, en u geen raad tot uw nadeel moge geven, gebood 
Ik, dat zijn boerderij moest worden verkocht.   
 
LEV 64:21 Ik wil niet, dat Mijn dienstknecht Frederick G. Williams zijn boerderij zou verkopen, want Ik, de 
Here, wil een sterkte in het land Kirtland behouden voor een tijdvak van vijf jaren, waarin Ik de 
goddelozen niet zal verdelgen, opdat Ik aldus enigen moge redden.   
 
LEV 64:22 En na die dag zal Ik, de Here, niemand schuldig houden, die met een open hart naar het land 
Zion zal opgaan; want Ik, de Here, verlang het hart van de mensenkinderen.   
 
LEV 64:23 Ziet.  tot aan de komst van de Zoon des Mensen wordt de tijd ôhedenö genoemd, en 
voorwaar, het is een tijd van opoffering, en een tijd van het heffen van tienden van Mijn volk; want hij, die 
tienden heeft gegeven, zal niet worden verbrand bij Zijn komst.   
 
LEV 64:24 Want na het heden komt het verbranden -- dit wordt gesproken op de wijze des Heren -- want 
voorwaar zeg Ik:  Morgen zullen alle hoogmoedigen en zij, die goddeloosheid bedrijven, als stoppelen 



zijn; en Ik zal hen verbranden, want Ik ben de Here der heirscharen; en Ik zal niemand sparen, die in 
Babylon blijft.   
 
LEV 64:25 Daarom, indien gij Mij gelooft, zult gij arbeiden, terwijl het heden wordt genoemd.   
 
LEV 64:26 En het is niet raadzaam, dat Mijn dienstknechten Newel K. Whitney en Sidney Gilbert hun 
winkel en bezittingen hier zouden verkopen; want dit is niet verstandig, totdat de overige leden der kerk, 
die hier verblijven, naar het land Zion zullen gaan.   
 
LEV 64:27 Ziet, in Mijn wetten is het verboden om bij uw vijanden een schuld aan te gaan.   
 
LEV 64:28 Doch ziet, er is nimmer gezegd, dat de Here niet zou nemen, wanneer het Hem behaagt, en 
betalen, zoals het Hem goeddunkt.   
 
LEV 64:29 Daarom, aangezien gij zaakwaarnemers zijt, hebt gij opdracht van de Heer; en wat gij ook 
doet volgens de wil des Heren, is de zaak des Heren.   
 
LEV 64:30 En Hij heeft u aangewezen om voor Zijn heiligen te zorgen in deze laatste dagen, opdat zij 
een erfenis in het land Zion mogen verkrijgen.   
 
LEV 64:31 En ziet, Ik, de, Here, verkondig u -- en Mijn woorden zijn zeker, en zullen niet falen -- dat zij 
deze zullen verkrijgen.   
 
LEV 64:32 Maar alle dingen moeten op hun tijd geschieden.   
 
LEV 64:33 Verflauwt daarom niet in goeddoen, want gij legt het fundament van een groot werk.  En uit 
het kleine komt het grote voort.   
 
LEV 64:34 Ziet, de Here verlangt het hart en een gewillige geest; en in deze laatste dagen zullen de 
gewilligen en gehoorzamen het goede eten van het land Zion.   
 
LEV 64:35 En de weerspannigen zullen uit het land Zion worden afgesneden en weggezonden, en zij 
zullen het land niet beërven.   
 
LEV 64:36 Want voorwaar zeg Ik, dat de weerspanningen niet van het bloed van Ephraém zijn, daarom 
zullen zij worden uitgerukt.   
 
LEV 64:37 Ziet, om de natiën te oordelen, heb Ik, de Here, Mijn kerk in deze laatste dagen gesteld tot 
een rechter, die op een heuvel zit, of op een hoge plaats.   
 
LEV 64:38 Want het zal geschieden, dat de inwoners van Zion over alle dingen, behorende tot Zion, 
zullen oordelen.   
 
LEV 64:39 En leugenaars en huichelaars zullen door hen worden beproefd, en zij, die geen apostelen en 
profeten zijn, zullen bekend worden.   
 
LEV 64:40 En zelfs de bisschop, die een rechter is, en zijn raadgevers zullen worden veroordeeld en door 
anderen vervangen, indien zij niet getrouw zijn in hun rentmeesterschap.   
 
LEV 64:41 Want ziet, Ik zeg u, dat Zion zal bloeien, en de heerlijkheid des Heren zal op haar zijn;  
 
LEV 64:42 En zij zal de volkeren een banier zijn, en van uit iedere natie onder de hemel zullen er tot haar 
komen.   
 
LEV 64:43 En de dag zal komen, wanneer de natiën der aarde wegens haar zullen beven, en wegens 
haar geweldigen zullen vrezen.  De Here heeft het gesproken.  Amen.   



 
Afdeling 65 

 
LEV 65:1 Luistert, en ziet, een stem als van iemand, die van omhoog naar beneden is gezonden, die 
sterk en machtig is, die naar de einden der wereld voortgaat, ja, wiens stem tot de mensen zegt:  Bereidt 
de weg des Heren, maakt Zijn paden recht.   
 
LEV 65:2 De sleutelen van het koninkrijk Gods zijn overgedragen aan de mens op aarde, en van dit 
tijdstip af zal het evangelie voortgaan naar de einden der aarde, zoals een steen, die zonder handen uit 
de berg is afgehouwen, zal voortrollen, totdat deze de ganse aarde heeft gevuld.   
 
LEV 65:3 Ja, een stem, die roept:  Bereidt de weg des Heren, bereidt het avondmaal van het Lam, maakt 
u gereed voor [de komst van] de Bruidegom.   
 
LEV 65:4 Bidt tot de Here, roept Zijn heilige naam aan, verkondigt Zijn wonderbare werken onder het 
volk.   
 
LEV 65:5 Roept de Here aan, opdat Zijn koninkrijk over de aarde moge voortgaan, dat de bewoners er 
van dit mogen ontvangen en op de komende dagen mogen zijn voorbereid, waarin de Zoon des Mensen 
uit de hemelen zal nederdalen, bekleed met de luister van Zijn heerlijkheid om het koninkrijk Gods te 
ontmoeten, dat op de aarde is opgericht.   
 
LEV 65:6 Moge het koninkrijk Gods daarom voortgaan, opdat het koninkrijk der hemelen moge komen, 
opdat Gij, o God, zowel in de hemel als op aarde moogt worden verheerlijkt, opdat Uw vijanden mogen 
worden onderworpen; want U is de eer, de macht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.  Amen.   
 

Afdeling 66 
 
LEV 66:1 Zie, aldus zegt de Here tot Mijn dienstknecht William E. M'Lellin:  Gezegend zijt gij, voor 
zoverre gij u van uw ongerechtigheden hebt afgewend, en Mijn waarheden hebt ontvangen, zegt de Here, 
uw Verlosser, de Zaligmaker van de wereld, namelijk van allen, die in Mijn naam geloven.   
 
LEV 66:2 Voorwaar zeg Ik u:  Gezegend zijt gij, omdat gij Mijn eeuwig verbond hebt ontvangen, namelijk 
de volheid van Mijn evangelie, tot de mensenkinderen uitgezonden, opdat zij leven mogen hebben en 
deelgenoten mogen worden gemaakt van de heerlijkheden, die in de laatste dagen zullen worden 
geopenbaard, zoals het door de profeten en apostelen in dagen van ouds werd geschreven.   
 
LEV 66:3 Voorwaar zeg Ik u, Mijn dienstknecht William, dat gij rein zijt, maar niet geheel; bekeer u 
daarom van die dingen, die in Mijn ogen niet aangenaam zijn, zegt de Here, want de Here zal ze u tonen.   
 
LEV 66:4 Voorwaar, nu zal Ik, de Here, u tonen, wat Ik aangaande u wil, of wat Mijn wil aangaande u is.   
 
LEV 66:5 Zie, voorwaar zeg Ik u, dat het Mijn wil is, dat gij Mijn evangelie van land tot land en van stad tot 
stad zult verkondigen, ja, in die omliggende landstreken, waar het niet is verkondigd.   
 
LEV 66:6 Vertoef niet vele dagen in deze plaats., ga nog niet naar het land Zion, maar voor zoverre gij er 
heen kunt zenden, doe het, doch denk verder niet over uw eigendom.   
 
LEV 66:7 Ga naar de oostelijke staten, en geef getuigenis in elke plaats tot alle mensen, en in hun 
bedehuizen, en bespreek het redelijk met hen.   
 
LEV 66:8 Laat Mijn dienstknecht Samuël H. Smith met u gaan, en verlaat hem niet, en geef hem uw 
aanwijzingen., en hij, die getrouw is, zal in elke plaats sterk worden gemaakt; en Ik, de Here, zal met u 
gaan.   
 



LEV 66:9 Leg uw handen op de zieken, en zij zullen herstellen.  Keer niet terug, totdat Ik, de Here, u zal 
terugzenden.  Wees geduldig in bezoeking.  Bid, en gij zult ontvangen; klop, en u zal worden 
opengedaan.   
 
LEV 66:10 Vermijd bekommernis.  Verzaak alle ongerechtigheid.  Pleeg geen overspel -- een verzoeking.  
waarmede gij geplaagd zijt geweest.   
 
LEV 66:11 Gedenk deze woorden, want ze zijn waar en betrouwbaar; en gij moet uw ambt verheerlijken, 
en vele mensen bewegen naar Zion te gaan, met gezangen van eeuwige blijdschap op hun hoofd.   
 
LEV 66:12 Ga aldus tot het einde toe voort, en gij zult een kroon des eeuwigen levens ontvangen ter 
rechterhand van Mijn Vader, Die vol genade en waarheid is.   
 
LEV 66:13 Voorwaar, aldus zegt de Here, uw God, uw Verlosser, namelijk Jezus Christus.  Amen.   
 

Afdeling 67 
 
LEV 67:1 Ziet, en luistert, o gij ouderlingen Mijner kerk, die hier zijt bijeengekomen, wier gebeden Ik heb 
gehoord, en wier hart Ik ken, en wier verlangens tot Mij zijn opgestegen.   
 
LEV 67:2 Ziet, Mijn ogen zijn op u gericht, en de hemelen en de aarde zijn in Mijn handen, en de 
rijkdommen der eeuwigheid zijn de Mijne om te geven.   
 
LEV 67:3 Gij hebt getracht te geloven, dat gij de zegening zoudt ontvangen, die u werd aangeboden; 
maar ziet, voorwaar zeg Ik u:  Er was vrees in uw hart, en voorwaar, daarom hebt gij ze niet ontvangen.   
 
LEV 67:4 En nu geef Ik, de Here, u een getuigenis van de waarheid van deze geboden, die voor u liggen.   
 
LEV 67:5 Uw ogen zijn op Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. gericht geweest, en gij zijt met zijn taal 
bekend, en gij hebt zijn onvolmaaktheden geweten; en gij hebt in uw hart naar kennis gezocht, zodat gij u 
beter dan hij zoudt kunnen uitdrukken; ook dit weet gij.   
 
LEV 67:6 Nu, kiest u er een uit het Boek der Geboden, zelfs het geringste er van, en wijst de 
verstandigste onder u aan;  
 
LEV 67:7 Of wel, indien er onder u iemand is, die er een zal maken, gelijk aan dit, dan zijt gij 
gerechtvaardigd te zeggen, dat gij niet weet, dat ze waar zijn;  
 
LEV 67:8 Doch indien gij er niet een hieraan gelijk kunt maken, zijt gij onder veroordeling, indien gij geen 
getuigenis geeft, dat ze waar zijn.   
 
LEV 67:9 Want gij weet, dat er geen ongerechtigheid in is, en dat hetgeen gerechtigheid is, van omhoog 
komt, van de Vader der lichten.   
 
LEV 67:10 En verder, voorwaar zeg Ik u, dat het uw voorrecht is; en Ik geef een belofte aan u, die tot 
deze bediening zijt geordend, dat de sluier zal worden gescheurd en gij Mij zult zien, en weten, dat Ik ben 
-- niet met het zinnelijke, noch met het natuurlijke, maar met het geestelijke oog -- voor zoverre gij u van 
afgunst en vrees ontdoet, en u voor Mij verootmoedigt, want gij zijt niet nederig genoeg.   
 
LEV 67:11 Want niemand heeft te eniger tijd in het vlees God gezien, tenzij hij bezield was door de Geest 
Gods.   
 
LEV 67:12 Evenmin kan enig natuurlijk mens de tegenwoordigheid van God verdragen, noch de 
zinnelijke mens.   
 



LEV 67:13 Gij zijt niet in staat de tegenwoordigheid van God nu te verdragen, evenmin de bediening van 
engelen; gaat daarom voort met geduld, totdat gij zijt vervolmaakt.   
 
LEV 67:14 Houdt u niet met het verleden bezig; en wanneer gij waardig zijt, zult gij in de door Mij 
bestemde tijd zien en weten hetgeen door de handoplegging van Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr.  op 
u werd bevestigd.  Amen.   
 

Afdeling 68 
 
LEV 68:1 Mijn dienstknecht Orson Hyde werd door zijn ordening geroepen om het eeuwig evangelie door 
de Geest van de levende God van volk tot volk en van land tot land te verkondigen in de vergaderingen 
der goddelozen, in hun bedehuizen, en alle Schriften met hen te bespreken en voor hen te verklaren.   
 
LEV 68:2 En ziet, dit is een voorbeeld voor allen, die tot dit priesterschap worden geordend, wie een 
zending is aangewezen om uit te gaan tot de mensenkinderen.   
 
LEV 68:3 En dit is het voorbeeld voor hen, dat zij moeten spreken, zoals zij door de Heilige Geest worden 
gedreven.   
 
LEV 68:4 En wat zij ook zullen spreken, wanneer zij door de Heilige Geest worden gedreven, zal Schrift 
zijn, de wil des Heren, de zin des Heren, het woord des Heren, de stem des Heren, en de kracht Gods tot 
zaligheid.   
 
LEV 68:5 Ziet, dit is des Heren belofte aan u, o mijn dienstknechten.   
 
LEV 68:6 Weest daarom goedsmoeds, en vreest niet, want Ik, de Here, ben met u, en zal u terijde staan; 
en gij moet getuigenis geven van mij, namelijk van Jezus Christus, dat Ik de Zoon van de levende God 
ben, dat Ik was, dat Ik ben, en dat Ik zal komen.   
 
LEV 68:7 Dit is het woord des Heren tot u, Mijn dienstknecht Orson Hyde, en eveneens tot Mijn 
dienstknecht Luke Johnson, en tot Mijn dienstknecht Lyman Johnson, en tot Mijn dienstknecht William E. 
M'Lellin, en tot alle getrouwe ouderlingen Mijner kerk --  
 
LEV 68:8 Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie tot ieder schepsel, en handelt met het 
gezag, dat Ik u heb gegeven, en doopt in de naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.   
 
LEV 68:9 En hij, die gelooft en wordt gedoopt, zal zalig worden, en hij, die niet gelooft, zal worden 
verdoemd.   
 
LEV 68:10 En hij, die gelooft, zal worden gezegend met tekenen, die volgen, zoals er is geschreven.   
 
LEV 68:11 En u zal het worden gegeven de tekenen der tijden, en de tekenen der komst van de Zoon 
des Mensen te kennen.   
 
LEV 68:12 En u zal macht worden gegeven om allen, die de Vader zal aanwijzen, tot het eeuwige leven 
te verzegelen.  Amen.   
 
LEV 68:13 En nu aangaande de punten, die aan de verbonden en geboden moeten worden toegevoegd; 
deze zijn:   
 
LEV 68:14 Later, in de juiste tijd des Heren, zullen er andere bisschoppen voor de kerk worden 
aangesteld, om zoals de eerste hun diensten te geven;  
 
LEV 68:15 Zij moeten daarom hogepriesters zijn, die waardig zijn, en moeten door het Eerste 
Presidentschap van de Melchizedekse priesterschap worden aangesteld, tenzij zij in rechte lijn 
afstammelingen van Aäron zijn.   



 
LEV 68:16 En indien zij in rechte lijn afstammelingen van Aäron zijn, hebben zij een wettelijk recht op het 
ambt van bisschop, indien zij de eerstgeborenen onder de zonen van Aäron zijn;  
 
LEV 68:17 Want de eerstgeborene heeft het recht op het presidentschap over deze 
priesterschap[sdragers], en de sleutelen of het gezag van dit priesterschap.   
 
LEV 68:18 Niemand heeft een wettelijk recht op dit ambt, om de sleutelen van dit priesterschap te 
houden, tenzij hij in rechte lijn een afstammeling van Aäron is, en de eerstgeborene.   
 
LEV 68:19 Maar, omdat een hogepriester van het Melchizedekse priesterschap de bevoegdheid heeft om 
in alle lagere ambten te handelen, mag hij het ambt van bisschop bekleden, wanneer er geen 
afstammeling in rechte lijn van Aäron kan worden gevonden, mits hij tot deze macht is geroepen, 
aangesteld en geordend door het Eerste Presidentschap van de Melchizedekse priesterschap.   
 
LEV 68:20 En een afstammeling in rechte lijn van Aäron moet eveneens door dit presidentschap worden 
aangewezen en waardig bevonden, en door hen worden gezalfd en geordend, want anders hebben zij 
geen wettige bevoegdheid om in hun priesterschap te handelen.   
 
LEV 68:21 Maar krachtens het gebod aangaande hun recht van het priesterschap, dat van vader op zoon 
overgaat, kunnen zij aanspraak maken op hun zalving, indien zij te eniger tijd hun afstamming kunnen 
bewijzen, of deze door openbaring van de Here door het bovengenoemde Presidentschap doen 
vaststellen.   
 
LEV 68:22 En verder, geen bisschop of hogepriester, tot deze bediening aangesteld, zal voor enige 
misdaad worden verhoord of veroordeeld, dan alleen door het Eerste Presidentschap der kerk;  
 
LEV 68:23 En voor zoverre hij voor dit Presidentschap schuldig wordt bevonden door getuigenis, dat niet 
in twijfel kan worden getrokken, moet hij worden veroordeeld;  
 
LEV 68:24 En indien hij zich bekeert, moet hem overeenkomstig de verbonden en geboden der kerk 
vergeving worden geschonken.   
 
LEV 68:25 En verder, voor zoverre er in Zion, of in een van de ringen van Zion, die georganiseerd zijn, 
ouders zijn, die kinderen hebben, en deze niet onderwijzen in de leer van bekering, geloof in Christus, de 
Zoon van de levende God, en van doop, en de gave des Heiligen Geestes door het opleggen van 
handen, wanneer zij acht jaar oud zijn, dan zij de zonde op het hoofd der ouders.   
 
LEV 68:26 Want dit zal een wet zijn voor allen, die in Zion wonen, of in alle georganiseerde ringen 
daarvan.   
 
LEV 68:27 En hun kinderen moeten worden gedoopt voor de vergeving hunner zonden, en het opleggen 
der handen ontvangen, wanneer zij acht jaar oud zijn.   
 
LEV 68:28 En zij moeten hun kinderen eveneens leren te bidden en oprecht voor de Here te wandelen.   
 
LEV 68:29 En de inwoners van Zion moeten ook de Sabbatdag vieren en heilig houden.   
 
LEV 68:30 En de inwoners van Zion moeten hun werk in alle getrouwheid indachtig zijn, voor zoverre zij 
zijn aangewezen om te werken; want de Here zal Zich de leegloper herinneren.   
 
LEV 68:31 Nu, Ik, de Here, ben niet tevreden over de inwoners van Zion, want er bevinden zich 
leeglopers onder hen, en ook hun kinderen groeien op in goddeloosheid; evenmin zoeken zij ernstig de 
rijkdommen der eeuwigheid, maar hebzucht spreekt uit hun ogen.   
 



LEV 68:32 Deze dingen behoren niet zo te zijn.  en moeten uit hun midden worden weggedaan; laat Mijn 
dienstknecht Oliver Cowdery daarom deze woorden naar het land Zion brengen.   
 
LEV 68:33 En Ik geef hun een gebod, dat hij, die niet op de gezette tijden zijn gebeden tot de Here 
opzendt, voor de rechter van Mijn volk moet worden geroepen.   
 
LEV 68:34 Deze woorden zijn waar en getrouw; overtreedt ze daarom niet, noch neemt er van weg.   
 
LEV 68:35 Ziet, Ik ben de Alpha en de Omega, en Ik kom spoedig.  Amen.   
 

Afdeling 69 
 
LEV 69:1 Luistert naar Mij, zegt de Here, uw God, om der wille van Mijn dienstknecht Oliver Cowdery.  
Het is niet raadzaam, dat de geboden en de gelden aan hem zouden worden toevertrouwd om door hem 
naar het land Zion te worden gebracht, tenzij er iemand met hem medegaat, die eerlijk en getrouw is.   
 
LEV 69:2 Daarom wil Ik, de Here, dat Mijn dienstknecht John Whitmer met Mijn dienstknecht Oliver 
Cowdery zal medegaan;  
 
LEV 69:3 En eveneens, dat hij moet voortgaan met het schrijven en samenstellen van een 
geschiedkundig verslag van alle belangrijke dingen, die hij aangaande Mijn kerk zal opmerken en te 
weten komen;  
 
LEV 69:4 En eveneens, dat hij raad en bijstand van Mijn dienstknecht Oliver Cowdery en anderen 
ontvange.   
 
LEV 69:5 En ook moeten Mijn dienstknechten, die over de aarde zijn verspreid, de verslagen van hun 
rentmeesterschap naar het land Zion zenden;  
 
LEV 69:6 Want het land Zion zal een zetel en een plaats zijn, om alle deze dingen te ontvangen en te 
doen.   
 
LEV 69:7 Laat Mijn dienstknecht John Whitmer niettemin vele malen van plaats tot plaats reizen, en van 
gemeente tot gemeente, opdat hij des te gemakkelijker gegevens moge verkrijgen --  
 
LEV 69:8 Hij moet prediken, uitleggen, schrijven, overschrijven, uitzoeken en alles verkrijgen, wat zal zijn 
voor het welzijn der kerk, en der jongere geslachten, die in het land Zion zullen opgroeien om het van 
geslacht op geslacht in alle eeuwigheid te bezitten.  Amen.   
 

Afdeling 70 
 
LEV 70:1 Ziet, en luistert, o gij inwoners van Zion, en gij volk Mijner kerk, die verre zijt, en hoort het woord 
des Heren, dat Ik aan Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. geef, alsmede aan Mijn dienstknechten Martin 
Harris, Oliver Cowdery, John Whitmer, Sidney Rigdon, en William W. Phelps als een gebod tot hen.   
 
LEV 70:2 Want Ik geef hun een gebod; luistert daarom en hoort, want aldus spreekt de Here tot hen:   
 
LEV 70:3 Ik, de Here, heb hen aangewezen en aangesteld tot rentmeesters over de openbaringen en 
geboden, die Ik hun heb gegeven, en die Ik hun hierna zal geven;  
 
LEV 70:4 En in de dag des oordeels zal Ik van hen rekenschap eisen van dit rentmeesterschap.   
 
LEV 70:5 Daarom heb Ik hun aangewezen -- en dit zijn hun werkzaamheden in de kerk van God -- om 
deze [openbaringen en geboden] met hetgeen er op betrekking heeft, ja, de baten er van, te beheren.   
 



LEV 70:6 Daarom geef Ik hun een gebod, dat zij deze dingen niet aan de kerk mogen geven, en evenmin 
aan de wereld;  
 
LEV 70:7 Niettemin, voor zoverre zij meer ontvangen dan nodig is voor hun benodigdheden en hun 
behoeften, moet het in Mijn voorraadschuur worden gebracht;  
 
LEV 70:8 En de baten moeten de inwoners van Zion en hun geslachten worden toegewijd, voor zoverre 
Zij erfgenamen worden volgens de wetten van het koninkrijk.   
 
LEV 70:9 Ziet, dit is wat de Here van een ieder in zijn rentmeesterschap vereist, zoals Ik, de Here, heb 
vastgesteld of hierna voor een ieder zal vaststellen.   
 
LEV 70:10 En ziet, niemand, die tot de kerk van de levende God behoort, is van deze wet ontheven.   
 
LEV 70:11 Ja, noch de bisschop, noch de zaakwaamemer, die de voorraadschuur des Heren beheert, 
noch hij, die tot rentmeester over stoffelijke zaken is aangewezen;  
 
LEV 70:12 Hij, die is aangewezen om geestelijke dingen te bedienen, is zijn loon waardig, evenals zij, die 
tot rentmeester over stoffelijke zaken zijn aangewezen;  
 
LEV 70:13 Ja, zelfs overvloediger, welke overvloed te hunnen voordele wordt vermenigvuldigd door de 
openbaringen van de Geest.   
 
LEV 70:14 Niettemin moet gij in uw stoffelijke zaken gelijk zijn, en niet met tegenzin, want dan zal u de 
overvloed van de openbaringen des Geestes worden onthouden.   
 
LEV 70:15 Nu, dit gebod geef Ik Mijn dienstknechten voor hun welzijn, terwijl zij in dit werk voortgaan, als 
een openbaring van Mijn zegeningen op hun hoofd, en als een beloning voor hun ijver, en voor hun 
veiligheid;  
 
LEV 70:16 Voor voedsel en kleding, voor een erfenis, voor huizen en landerijen, in welke 
omstandigheden Ik, de Here, hen ook zal plaatsen, en waarheen Ik hen ook zal zenden.   
 
LEV 70:17 Want over veel zijn zij getrouw geweest, en zij hebben wel gehandeld, daar zij niet hebben 
gezondigd.   
 
LEV 70:18 Ziet, Ik, de Here, ben barmhartig en zal hen zegenen, en zij zullen in de vreugde van deze 
dingen ingaan.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 71 
 
LEV 71:1 Ziet, aldus zegt de Here tot u, Mijn dienstknechten Joseph Smith Jr. en Sidney Rigdon, dat de 
tijd waarlijk is gekomen, dat Ik het nodig en raadzaam acht, dat gij uw stem zoudt verheffen in het 
verkondigen van Mijn evangelie en de dingen van het koninkrijk, en de verborgenheden er van uit de 
Schriften te verklaren naar die mate van de Geest en de macht, die u zal worden gegeven, zoals Ik wil.   
 
LEV 71:2 Voorwaar zeg Ik u:  Verkondigt het voor enige tijd aan de wereld in de omliggende landstreken, 
en ook in de gemeenten, totdat u anders zal worden geboden.   
 
LEV 71:3 Voorwaar, dit is een zending, die Ik u voor enige tijd geef.   
 
LEV 71:4 Arbeidt daarom in Mijn wijngaard.  Roept de bewoners der aarde toe, geeft getuigenis, en 
bereidt de weg voor de geboden en openbaringen, die zullen komen.   
 
LEV 71:5 Nu, ziet, dit is wijsheid; laat een ieder, die dit leest, het ook verstaan en aannemen;  
 



LEV 71:6 Want aan hem, die het aanneemt, zal overvloediger macht worden gegeven.   
 
LEV 71:7 Beschaamt.  daarom uw vijanden; roept hen op om u zowel in het openbaar als afzonderlijk te 
ontmoeten; en voor zoverre gij getrouw zijt, zal hun schande openbaar worden.   
 
LEV 71:8 Laten zij daarom hun sterke bewijzen tegen de Here naar voren brengen.   
 
LEV 71:9 Voorwaar, aldus zegt de Here tot u:  Er is geen wapen.  dat tegen u wordt gesmeed, dat iets zal 
uitrichten;  
 
LEV 71:10 En indien enig mens zijn stem tegen u zal verheffen, zal hij in de door Mij bestemde tijd 
worden beschaamd.   
 
LEV 71:11 Onderhoudt daarom Mijn geboden; ze zijn waar en getrouw.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 72 
 
LEV 72:1 Hoort, en luistert naar de stem des Heren, o gij, die hier zijt bijeengekomen, die de 
hogepriesters Mijner kerk zijt, aan wie het koninkrijk en de macht zijn gegeven.   
 
LEV 72:2 Want voorwaar, aldus zegt de Here:  Ik acht het raadzaam, dat er een bisschop over u, of uit 
uw midden, zal worden aangesteld, over de kerk in dit gedeelte van des Heren wijngaard.   
 
LEV 72:3 En voorwaar, in deze aangelegenheid hebt gij verstandig gehandeld, want door de Here wordt 
van iedere rentmeester vereist, dat hij zowel gedurende het leven als in de eeuwigheid rekenschap geeft 
van zijn rentmeesterschap.   
 
LEV 72:4 Want hij, die in dit leven getrouw en verstandig is, wordt waardig geacht de woningen te 
beërven, die door Mijn Vader voor hem zijn bereid.   
 
LEV 72:5 Voorwaar zeg Ik u:  De ouderlingen der kerk in dit gedeelte van Mijn wijngaard moeten 
rekenschap geven van hun rentmeesterschap aan de bisschop, die van Mijnentwege in dit gedeelte van 
Mijn wijngaard zal worden aangesteld. 
 
LEV 72:6 Van deze dingen moet een verslag worden bijgehouden, dat aan de bisschop in Zion moet 
worden overhandigd.   
 
LEV 72:7 En de plicht van de bisschop zal worden bekendgemaakt door de geboden, die zijn gegeven, 
en door de stem der conferentie.   
 
LEV 72:8 En nu, voorwaar zeg Ik Mijn dienstknecht Newel K. Whitney is de man, die tot deze macht zal 
worden aangewezen en geordend.  Dit is de wil van de Here, uw God, uw Verlosser.  Zo zij het.  Amen.   
 
LEV 72:9 Voorwaar, het woord des Heren, dat, te zamen met de wet, die is gegeven, de plicht 
bekendmaakt van de bisschop, die in dit gedeelte van de wijngaard over de kerk is aangesteld, welke 
waarlijk is:   
 
LEV 72:10 Om des Heren voorraadschuur te beheren, en om de fondsen der kerk in dit gedeelte van de 
wijngaard te ontvangen;  
 
LEV 72:11 Om een rekening van de ouderlingen bij te houden, zoals eerder is geboden, en in hun 
behoeften te voorzien; en laat hem, die kan, hetalen voor hetgeen hij ontvangt;  
 
LEV 72:12 Opdat dit eveneens voor het welzijn der kerk, voor de armen en behoeftigen, moge worden 
toegewijd.   
 



LEV 72:13 En de rekening van hem, die niets heeft om mede te hetalen, moet worden opgemaakt en 
gezonden aan de bisschop van Zion, die de schuld moet hetalen uit hetgeen de Here hem in handen zal 
geven.   
 
LEV 72:14 En de arbeid der getrouwen, die in geestelijke zaken werkzaam zijn -- de bediening van het 
evangelie en de aangelegenheden des koninkrijks voor de kerk en voor de wereld -- zal de schuld bij de 
bisschop in Zion vereffenen;  
 
LEV 72:15 Aldus komt het uit de kerk, want overeenkomstig de wet moet een ieder, die naar Zion komt, 
alle dingen voor de bisschop in Zion leggen.   
 
LEV 72:16 En nu, voorwaar zeg Ik u, daar iedere ouderling in dit gedeelte van de wijngaard rekenschap 
van het rentmeesterschap moet geven aan de bisschop in dit gedeelte van de wijngaard --  
 
LEV 72:17 Maakt een certificaat van de rechter of bisschop in dit gedeelte van de wijngaard aan de 
bisschop in Zion een ieder aannemelijk, en voldoet aan alle eisen, opdat het lid een erfenis verkrijgt en 
als een verstandige rentmeester en getrouwe werker wordt ontvangen;  
LEV 72:18 Anders mag hij niet door de bisschop van Zion worden aangenomen.   
 
LEV 72:19 En nu, voorwaar zeg Ik u:  Laat iedere ouderling, die rekenschap aan de bisschop der kerk in 
dit gedeelte van de wijngaard zal geven, door de gemeente of gemeenten, waarin hij werkzaam is, 
worden aanbevolen, opdat hij zichzelf en zijn afrekeningen in alles aannemelijk moge maken.   
 
LEV 72:20 En verder, laten Mijn dienstknechten, die als rentmeesters over de letterkundige 
aangelegenheden Mijner kerk zijn aangesteld, in alles aanspraak hebben op bijstand van de bisschop of 
bisschoppen --  
 
LEV 72:21 Opdat de openbaringen kunnen worden uitgegeven en naar de einden der aarde uitgaan; en 
opdat zij eveneens fondsen mogen verkrijgen, die de kerk in alles ten goede zullen komen;  
 
LEV 72:22 Opdat zij zich eveneens in alles aannemelijk mogen maken, en als wijze rentmeesters worden 
beschouwd.   
 
LEV 72:23 En nu, ziet, dit moet een voorbeeld zijn voor alle uitgebreide gemeenten Mijner kerk, in welk 
land ze ook mogen worden gevestigd.  En nu houd Ik op met spreken.  Amen.   
 
LEV 72:24 Enige woorden ter aanvulling van de wetten des koninkrijks aangaande de leden der kerk -- 
zij, die door de Heilige Geest worden aangewezen om naar Zion te gaan, en zij, die bevoorrecht zijn er 
heen te gaan --  
 
LEV 72:25 Laten zij naar de bisschop in Zion een certificaat van drie ouderlingen der kerk, of van hun 
bisschop, medebrengen;  
 
LEV 72:26 Anders zal hij, die naar het land Zion zal gaan, niet als een verstandige rentmeester worden 
beschouwd.  Dit is ook een voorbeeld.  Amen.   
 

Afdeling 73 
 
LEV 73:1 Want voorwaar, aldus zegt de Here:  Ik acht het raadzaam, dat zij tot aan de conferentie 
voortgaan het evangelie te prediken, en de gemeenten in de omliggende streken te vermanen;  
 
LEV 73:2 En ziet, dan zullen hun door de stem der conferentie hun verschillende zendingen worden 
bekendgemaakt.   
 
LEV 73:3 Welnu, voorwaar zeg Ik, de Here, tot u, Mijn dienstknechten Joseph Smith Jr.  en Sidney 
Rigdon:  Het is raadzaam wederom te vertalen;  



 
LEV 73:4 En, voor zoverre het uitvoerbaar is, om tot aan de conferentie in de omliggende streken te 
prediken; en daarna is het raadzaam het vertaalwerk voort te zetten, totdat het voltooid is.   
 
LEV 73:5 En laat dit, zoals het staat geschreven, de ouderlingen een voorbeeld zijn, totdat er verdere 
kennis zal worden gegeven.   
 
LEV 73:6 Nu geef Ik u op dit ogenblik niet meer.  Omgordt uw lendenen en wees ernstig.  Zo zij het.  
Amen.   
 

Afdeling 74 
 
LEV 74:1 Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd doorr 
de man; anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig.   
 
LEV 74:2 in de dagen der apostelen gold namelijk de wet der besnijdenis onder alle Joden, die het 
evangelie van Jezus Christus niet geloofden.   
LEV 74:3 En het geschiedde, dat er onder het volk een grote twist ontstond aangaande de wet der 
besnijdenis, want de ongelovige man verlangde, dat zijn kinderen zouden worden besneden en worden 
onderworpen aan de wet van Mozes, welke wet was vervuld.   
 
LEV 74:4 En het geschiedde, dat de kinderen, die werden opgevoed in onderwerping aan de wet van 
Mozes, naar de overleveringen van hun vaderen luisterden, en het evangelie van Christus niet geloofden, 
waardoor zij onheilig werden.   
 
LEV 74:5 Daarom schreef de apostel naar de gemeente, en gaf hun een gebod -- niet van God, maar van 
hemzelf -dat een gelovige niet moest worden verenigd met een ongelovige, tenzij de wet van Mozes uit 
hun midden zou worden weggedaan,  
 
LEV 74:6 Opdat hun kinderen onbesneden mochten blijven, en opdat de overlevering, die zegt, dat kleine 
kinderen onheilig zijn, mocht worden weggedaan, want deze bestond onder de Joden;  
 
LEV 74:7 Maar kleine kinderen zijn heilig, geheiligd zijnde door de verzoening van Jezus Christus; en dit 
is hetgeen de Schriften bedoelen.   
 

Afdeling 75 
 
LEV 75:1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, Ik, Die door de stem van Mijn Geest spreek, namelijk de Alpha en 
de Omega, uw Heer en uw God --  
 
LEV 75:2 Luistert, o gij, die uw naam hebt opgegeven om uit te gaan om Mijn evangelie te verkondigen, 
en Mijn wijngaard te snoeien.   
 
LEV 75:3 Ziet, Ik zeg u, dat het Mijn wil is, dat gij uitgaat en niet toeft.  noch werkeloos zijt, doch dat gij uit 
alle macht arbeidt --  
 
LEV 75:4 Uw stem verheffende als met het geluid van een bazuin, en de waarheid verkondigende 
overeenkomstig de openbaringen en geboden, die Ik u heb gegeven.   
 
LEV 75:5 En aldus zult gij, indien gij getrouw zijt, met vele schoven worden beladen, en gekroont met eer, 
en heerlijkheid, en onsterfelijkheid en het eeuwige leven.   
 
LEV 75:6 Daarom, voorwaar zeg Ik tot Mijn dienstknecht William E. M'Lellin:  Ik herroep de opdracht, die 
Ik hem heb gegeven, om naar de oostelijke staten te gaan;  
 



LEV 75:7 En Ik geef hem een nieuwe opdracht en een nieuw gebod, waarin Ik, de Here, hem kastijd 
wegens het gemor in zijn hart;  
 
LEV 75:8 En hij zondigde; niettemin heb Ik hem vergeven, en zeg wederom tot hem:  Trek de zuidelijke 
staten in.   
 
LEV 75:9 En laat Mijn dienstknecht Luke Johnson met hem gaan, en laten zij verkondigen, hetgeen Ik 
hun heb geboden --  
 
LEV 75:10 En de naam des Heren aanroepen om de trooster, Die hun alles, wat dienstig is voor hen, zal 
leren --  
 
LEV 75:11 En altijd bidden, olpdat zij niet ontmoedigd worden; en voor zoverrre zij dit doen, zal Ik met 
hen zijn, zelfs tot het einde toe.   
 
LEV 75:12 Ziet, dit is de wil van de Here, uw God aangaande u.  Zo zij het.  Amen.   
 
LEV 75:13 En verder, voorwaar, aldus zegt de Here:  Laten Mijn dienstknechten Orson Hyde en Samuël 
H.  Smith hun reis maken naar de oostelijke staten, en de dingen verkondigen, die Ik hun heb geboden; 
en ziet, voor zoverre zij getrouw zijn, zal Ik met hen zijn, zelfs tot het einde toe.   
 
LEV 75:14 En verder, voorwaar zeg Ik tot Mijn dienstknechten Lyman Johnson en Orson Pratt, dat zij 
eveneens hun reis naar de oostelijke staten moeten maken; en ziet, Ik ben eveneens met hen, zelfs tot 
het einde toe.   
 
LEV 75:15 En verder zeg Ik tot Mijn dienstknechten Asa Dodds en Calves Wilson, dat ook zij hun reis 
moeten maken, en wel naar de westelijke landstreken, en Mijn evangelie verkondigen, zoals Ik hun heb 
geboden.   
 
LEV 75:16 En hij, die getrouw is, zal alle dingen overwinnen, en ten laatsten dage worden verheven.   
 
LEV 75:17 En verder zeg Ik tot Mijn dienstknechten Major N. Ashley en Burr Riggs, dat ook zij hun reis 
moeten maken naar de zuidelijke staten.   
 
LEV 75:18 Ja, laten zij allen hun reis maken, zoals Ik hun heb geboden, en van huis tot huis gaan, en van 
dorp tot dorp, en van stad tot stad.   
 
LEV 75:19 En laat uw zegen achter in ieder huis, dat gij binnentreedt, en waar zij u ontvangen.   
 
LEV 75:20 En ieder huis, dat gij binnentreedt, en waar zij u niet ontvangen, zult gij spoedig verlaten, en 
gij zult het.  stof van uw voeten afschudden als een getuigenis tegen hen.   
 
LEV 75:21 En gij zult met vreugde en blijdschap worden vervuld; en weet, dat gij in de dag des oordeels 
rechters over dat huis zult zijn, en hen zult veroordelen;  
 
LEV 75:22 En het zal in de dag des oordeels verdragelijker zijn voor de heiden dan voor dat huis; 
omgordt daarom uw lendenen en weest getrouw, en gij zult alle dingen overwinnen, en ten laatsten dage 
worden verheven.  Zo zij het.  Amen.   
 
LEV 75:23 En verder, aldus zegt de Here tot u, o, gij ouderlingen Mijner kerk, die uw naam hebt 
opgegeven, opdat gij Zijn wil aangaande u mocht weten --  
 
LEV 75:24 Ziet, Ik zeg u, dat het de plicht der kerk is bijstand te verlenen in het onderhouden van de 
gezinnen van dezen, en tevens te voorzien in het onderhoud van de gezinnen van hen, die worden 
geroepen en noodzakelijk de wereld moeten worden ingezonden om het evangelie te verkondigen.   
 



LEV 75:25 Daarom geef Ik, de Here, u dit gebod, dat gij moet zorgen plaats voor uw gezinnen te 
verkrijgen, voor zoverre uw broederen gewillig zijn hun hart te openen.   
 
LEV 75:26 En laten allen, die een plaats voor hun gezinnen en onderhoud van de kerk voor hen kunnen 
verkrijgen, niet nalaten de wereld in te gaan, hetzij naar het oosten of naar het westen, naar het noorden 
of naar het zuiden.   
 
LEV 75:27 Laten zij bidden en zij zullen ontvangen, kloppen en hun zal worden opengedaan, en van 
omhoog zal worden bekendgemaakt, namelijk door de trooster, waarheen zij moeten gaan.   
 
LEV 75:28 En verder, voorwaar zeg Ik u, dat iedere man, die genoodzaakt is voor zijn eigen gezin te 
zorgen, dit moet doen; en hij zal geenszins zijn kroon verliezen; en laat hij in de kerk arbeiden.   
 
LEV 75:29 Laat een ieder ijverig zijn in alle dingen.  En de luiaard zal geen plaats hebben in de kerk, 
tenzij hij zich bekeert en zijn wegen verhetert.   
 
LEV 75:30 Laten daarom Mijn dienstknechten Simeon Carter en Emer Harris te zamen uitgaan in de 
bediening;  
 
LEV 75:31 En eveneens Mijn dienstknechten Ezra Thayre en Thomas B. Marsh;  
 
LEV 75:32 En eveneens Mijn dienstknechten Hyrum Smith en Reynolds Cahoon;  
 
LEV 75:33 En eveneens Mijn dienstknechten Daniél Stanton en Seymour Brunson;  
 
LEV 75:34 En eveneens Mijn dienstknechten Sylvester Smith en Gideon Carter;  
 
LEV 75:35 En eveneens Mijn dienstknechten Ruggles Eames en Stephen Burnett;  
 
LEV 75:36 En eveneens Mijn dienstknechten Micah B.  Welton en Eden Smith.  Zo zij het.  Amen. 
 

Afdeling 76 
 
LEV 76:1.  Hoort, o gij hemelen, en geef gehoor, o aarde, en verheugt u, gij bewoners er van, want de 
Here is God, en buiten Hem is er geen Zaligmaker.   
 
LEV 76:2 Groot is Zijn wijsheid, wonderbaar zijn Zijn wegen, en de uitgestrektheid Zijner werken kan 
niemand doorgronden.   
 
LEV 76:3 Zijn doeleinden falen niet, noch zijn er, die Zijn hand kunnen weerhouden.   
 
LEV 76:4 Van eeuwigheid tot eeuwigheid is Hij Dezelfde, en Zijn jaren hebben geen einde.   
 
LEV 76:5 Want aldus zegt de Here:  Ik, de Here, ben barmhartig en genadig jegens hen, die Mij vrezen, 
en Ik schep er behagen in hen te eren, die Mij in gerechtigheid en waarheid tot het einde toe dienen.   
 
LEV 76:6 Groot zal hun loon zijn, en eeuwig hun heerlijkheid.   
 
LEV 76:7 En aan hen zal Ik alle verborgenheden openbaren, ja, alle verborgen geheimen van Mijn 
koninkrijk van dagen vanouds, en voor toekomende eeuwen zal Ik hun het welbehagen van Mijn wil doen 
kennen aangaande alle dingen met hetrekking tot Mijn koninkrijk.   
 
LEV 76:8 Ja, zelfs de wonderen der eeuwigheid zullen zij kennen, en toekomende dingen zal Ik hun 
tonen, zelfs die van vele geslachten.   
 



LEV 76:9 En groot zal hun wijsheid zijn, en hun kennis zal tot de hemel reiken, en voor hen zal de 
wijsheid der wijzen vergaan, en het verstand van de voorzichtigen zal worden te niet gedaan.   
 
LEV 76:10 Want door Mijn Geest zal Ik hen verlichten, en door Mijn macht zal Ik hun de geheimen van 
Mijn wil bekendmaken, ja, namelijk die dingen, die geen oog heeft gezien, noch het oor gehoord, noch in 
des mensen hart zijn opgekomen.   
 
LEV 76:11 Ons, Joseph Smith Jr. en Sidney Rigdon, die op de zestiende dag van februari in het jaar 
onzes Heren achttienhonderd en tweeÙndertig in de Geest waren --  
 
LEV 76:12 Werden door de macht van de Geest de ogen geopend en ons verstand verlicht, om de 
dingen Gods te zien en te begrijpen.   
 
LEV 76:13 Namelijk die dingen, die door de Vader waren beschikt, en bestonden eer de wereld was door 
Zijn Eniggeboren Zoon, Die reeds sedert den beginne in de schoot des Vaders was;  
 
LEV 76:14 Van Wie wij getuigenis geven; en het getuigenis, dat wij geven, is de volheid van het 
evangelie van Jezus Christus, Die de Zoon is, Die wij zagen, en met Wie wij spraken in het hemelse 
visioen.   
 
LEV 76:15 Want terwijl wij het vertaalwerk verrichtten, dat de Here ons had opgedragen, kwamen wij aan 
het negenentwintigste vers van het vijfde hoofdstuk van Johannes, dat ons als volgt werd gegeven:   
 
LEV 76:16 Sprekende van de opstanding der doden, aangaande hen, die de stem van de Zoon des 
Mensen zullen horen, en zullen voortkomen --  
 
LEV 76:17 Zij, die het goede hebben gedaan, in de opstanding der rechtvaardigen, en zij, die het kwade 
hebben gedaan, in de opstanding er onrechtvaardigen --  
 
LEV 76:18 Dit nu wekte onze verwondering op, want het werd ons door de Geest gegeven.   
 
LEV 76:19 En terwijl wij over deze dingen peinsden, raakte de Here de ogen van ons verstand aan, en ze 
werden geopend, en de heerlijkheid des Heren omstraalde ons.   
 
LEV 76:20 En wij zagen de heerlijkheid van de Zoon, ter rechterhand des Vaders, en ontvingen van Zijn 
volheid;  
 
LEV 76:21 En wij zagen de heilige engelen, en hen, die geheiligd zijn voor Zijn troon, die God en het Lam 
aanbaden, en Hem voor eeuwig aanbidden.   
 
LEV 76:22 En nu, na de vele getuigenissen, die van Hem zijn gegeven, is dit het getuigenis, het 
allerlaatste, dat wij van Hem geven:  Dat Hij leeft!   
 
LEV 76:23 Want wij zagen Hem, nameliik ter rechterhand Gods; en wij hoorden de stem, die getuigenis 
gaf, dat Hij de Eniggeborene des Vaders is --  
 
LEV 76:24 Dat door Hem, en in Hem, en uit Hem de werelden worden en werden geschapen, en dat de 
bewoners er van Gode gewonnen zonen en dochteren zijn.   
 
LEV 76:25 En wij zagen eveneens, en geven er getuigenis van, dat een engel van God, die met gezag 
bekleed in de tegenwoordigheid van God was, en die rebelleerde tegen de Eniggeboren Zoon -- Die de 
Vader lief was, en Die in de schoot des Vaders was -- uit de tegenwoordigheid van God en de Zoon werd 
nedergeworpen,  
 
LEV 76:26 En verderf werd genoemd, want de hemelen weenden over hem -- hij was Lucifer, een zoon 
van de morgen.   



 
LEV 76:27 En wij zagen, en ziet, hij is gevallen, hij is gevallen, ja, zelfs een zoon van de morgen!   
 
LEV 76:28 En terwijl wij nog in de Geest waren, gebood de Here ons het visioen neer te schrijven; want 
Wij zagen Satan, die oude slang -- namelijk de duivel -- die tegen God rebelleerde, en het koninkrijk van 
onze God en Zijn Christus trachtte weg te nemen --  
 
LEV 76:29 Daarom voert hij krijg met de heiligen Gods, en omringt hen geheel.   
 
LEV 76:30 En wij zagen een visioen van het lijden van hen, met wie hij krijg voerde en die hij overwon, 
want aldus kwam de stem des Heren tot ons:   
 
LEV 76:31 Aldus zegt de Here aangaande allen, die Mijn macht kennen, en deelgenoten er van zijn 
gemaakt, en zich door de macht van de duivel lieten overwinnen, de waarheid verloochenden en Mijn 
macht trotseerden --  
 
LEV 76:32 Zij zijn de zonen des verderfs, van wie Ik zeg, dat het voor hen heter ware geweest, dat zij 
nimmer waren geboren;  
 
LEV 76:33 Want zij zijn vaten des toorns, gedoemd om met de duivel en zijn engelen de toorn Gods in 
eeuwigheid te ondergaan;  
 
LEV 76:34 Aangaande wie Ik heb gezegd:  Er is geen vergeving in deze wereld, noch in de komende 
wereld,  
 
LEV 76:35 Omdat zij de Heilige Geest hebben verloochend, na Deze te hebben ontvangen, en de 
Eniggeboren Zoon des Vaders hebben verloochend en Hem voor zichzelf gekruisigd en openlijk te 
schande hebben gemaakt.   
 
LEV 76:36 Dezen zijn het, die met de duivel en zijn engelen zullen heengaan in de poel van vuur en 
zwavel --  
 
LEV 76:37 En zijn de enigen, over wie de tweede dood macht zal hebben;  
 
LEV 76:38 ja, voorwaar, de enigen, die niet in de bestemde tijd des Heren, nadat zij Zijn toom hebben 
ondergaan, zullen worden verlost.   
 
LEV 76:39 Want alle overigen zullen door de opstanding der doden worden opgewekt door de 
overwinning en de heerlijkheid des Lams, Dat werd geslacht, Dat in des Vaders schoot was, voordat de 
werelden werden gemaakt.   
 
LEV 76:40 En dit is het evangelie, de blijde boodschap, waarvan de stem uit de hemelen ons getuigenis 
gaf,  
 
LEV 76:41 Dat Hij, namelijk Christus, in de wereld kwam om voor de wereld te worden gekruisigd, om de 
zonden der wereld te dragen, en om de wereld te heiligen en van alle ongerechtigheid te reinigen;  
 
LEV 76:42 Dat allen, die de Vader in Zijn macht had gegeven en door Hem had geschapen, zalig 
mochten worden door bemiddeling van Hem;  
 
LEV 76:43 Die de Vader verheerlijkt, en alle werken van Zijn hand redt, behalve die zonen des verderfs, 
die de Zoon verloochenen, nadat de Vader Hem heeft geopenbaard.   
 
LEV 76:44 Daarom redt Hij allen, behalve hen -- zij moeten heengaan in eeuwigdurende straf, die 
eindeloze straf is, hetwelk eeuwige straf is, om met de duivel en zijn engelen in eeuwigheid te regeren, 
waar hun worm niet sterft, en het vuur niet wordt uitgeblust, hetgeen hun kwelling is --  



 
LEV 76:45 En niemand weet het einde, noch de plaats er van, noch hun kwelling,  
 
LEV 76:46 Evenmin werd het geopenbaard, noch is het geopenpenbaard, noch zal het worden 
geopenbaard aan de mens, behalve aan hen, die er deelgenoten van zullen worden gemaakt;  
 
LEV 76:47 Niettemin toon Ik, de Here, het aan velen door een visioen, maar sluit het dadelijk weer;  
 
LEV 76:48 Daarom begrijpen zij het einde, de breedte, de hoogte, de diepte en de ellende er niet van, 
noch enig mens, behalve zij, die voor deze veroordeling zijn bestemd.   
 
LEV 76:49 En wij hoorden de stem, die zeide:  Schrijft het visioen neer, want ziet, dit is het einde van het 
visioen van het lijden der goddelozen.   
 
LEV 76:50 En wederom geven wij getuigenis -- want wij zagen en hoorden -- en dit is het getuigenis van 
het evangelie van Christus aangaande hen, die in de opstanding der rechtvaardigen zullen voortkomen --  
LEV 76:51 Zij ontvingen het getuigenis van Jezus, en geloofden in Zijn naam en werden gedoopt volgens 
de wijze van Zijn begrafenis -- zij werden in Zijn naam begraven in het water overeenkomstig het gebod, 
dat Hij heeft gegeven --  
 
LEV 76:52 Opdat zij door de geboden te onderhouden van al hun zonden mochten worden gewassen en 
gereinigd, en de Heilige Geest ontvangen door het opleggen der handen van iemand, die tot deze macht 
is geordend en verzegeld;  
 
LEV 76:53 En door geloof overwinnen en verzegeld zijn door de Heilige Geest der belofte, Die de Vader 
uitstort op allen, die rechtvaardig en getrouw zijn.   
 
LEV 76:54 Zij zijn het, die de kerk van der Eerstgeborene vormen.   
 
LEV 76:55 Zij zijn het, in wier handen de Vader alle dingen heeft gegeven --  
 
LEV 76:56 Zij zijn het, die priesters en koningen zijn, die van Zijn volheid en van Zijn heerlijkheid hebben 
ontvangen;  
 
LEV 76:57 En priesters zijn van de Allerhoogste, volgens de orde van Melchizedek, welke orde volgens 
die van Henoch was, die volgens de orde van de Eniggeboren Zoon was.   
 
LEV 76:58 Daarom, zoals het geschreven staat:  Zij zijn goden, namelijk de zonen van God --  
 
LEV 76:59 Daarom zijn alle dingen van hen, hetzij [in] leven of dood, tegenwoordige of toekomende 
dingen, ze zijn alle van hen, en zij zijn van Christus, en Christus is van God.   
 
LEV 76:60 En zij zullen alle dingen overwinnen.   
 
LEV 76:61 Laat daarom niemand in de mens roemen, maar laat hem liever in God roemen, Die alle 
vijanden onder Zijn voeten zal onderwerpen.   
 
LEV 76:62 Dezen zullen voor eeuwig wonen in de tegenwoordigheid van God en Zijn Christus.   
 
LEV 76:63 Dezen zijn het, die Hij met Zich zal brengen, wanneer Hij op de wolken des hemels zal komen 
om op de aarde over Zijn volk te regeren.   
 
LEV 76:64 Dezen zijn het, die aan de eerste opstanding zullen deelnemen.   
 
LEV 76:65 Dezen zijn het, die in de opstanding der rechtvaardigen zullen voortkomen.   
 



LEV 76:66 Dezen zijn het, die tot de berg Zion zijn gekomen, en tot de stad van de levende God, de 
hemelse plaats, de allerheiligste.   
 
LEV 76:67 Dezen zijn het, die tot een ontelbare groep engelen zijn gekomen, tot de algemene 
vergadering en kerk van Henoch, en van de Eerstgeborene.   
 
LEV 76:68 Dezen zijn het, wier namen in de hemel zijn geschreven, waar God en Christus de Rechter 
van allen zijn.   
 
LEV 76:69 Dezen zijn het, die rechtvaardige mensen zijn, tot volmaking gekomen door Jezus de 
Middelaar van het nieuwe verbond, Die deze volmaakte verzoening teweeg bracht door het vergieten van 
Zijn eigen bloed.   
 
LEV 76:70 Dezen zijn het, wier lichaam celestiaal is, wier heerlijkheid die der zon is, namelijk de 
heerlijkheid van God, de hoogste van alle, Wiens heerlijkheid zinnebeeldig wordt vergeleken bij de zon in 
het uitspansel.   
 
LEV 76:71 En verder zagen wij de terrestriale wereld.  Ziet, dezen zijn het, die tot de terrestrialen 
behoren, wier heerlijkheid verschilt van die der kerk van de Eerstgeborene, die de volheid van de Vader 
heeft ontvangen, zoals de maan verschilt van de zon in het uitspansel.   
 
LEV 76:72 Ziet, dezen zijn het, die zonder wet zijn gestorven;  
 
LEV 76:73 En eveneens zij, die de geesten van mensen zijn die in de gevangenis werden gehouden en 
die de Zoon heeft bezocht, en aan wie Hij het evangelie predikte, opdat zij mochten worden geoordeeld 
naar de mens in het vlees;  
 
LEV 76:74 Die het getuigenis van Jezus niet in het vlees, maar later verkregen.   
 
LEV 76:75 Dezen zijn het, die eerzame mensen op aarde waren, die door de geslepenheid der mensen 
werden verblind.   
 
LEV 76:76 Dezen zijn het, die van Zijn heerlijkheid ontvangen, maar niet van Zijn volheid.   
 
LEV 76:77 Dezen zijn het, die van de tegenwoordigheid des Zoons ontvangen, maar niet van de volheid 
des Vaders.   
 
LEV 76:78 Daarom zijn zij terrestriale lichamen en geen celestiale, en verschillen in heerlijkheid, zoals de 
maan verschilt van de zon.   
 
LEV 76:79 Dezen zijn het, die in het getuigenis van Jezus niet kloekmoedig zijn; daarom verkrijgen zij de 
kroon over het koninkrijk van onze God niet.   
 
LEV 76:80 En dit nu is het einde van het visioen, dat wij van de terrestrialen zagen, hetgeen de Here ons 
gebood neer te schrijven, terwijl wij nog in de Geest waren.   
 
LEV 76:81 En verder zagen wij de heerlijkheid van de telestialen, welke heerlijkheid die der lageren is, 
zoals de heerlijkheid der sterren verschilt van de heerlijkheid der maan in het uitspansel.   
 
LEV 76:82 Dezen zijn het, die het evangelie van Christus, noch het getuigenis van Jezus verkregen.   
 
LEV 76:83 Dezen zijn het, die de Heilige Geest niet verloochen.   
 
LEV 76:84 Dezen zijn het, die ter helle worden nedergeworpen.   
 



LEV 76:85 Dezen zijn het, die niet van de duivel zullen worden verlost tot aan de laatste opstanding, 
totdat de Here, namelijk Christus, het Lam, Zijn werk zal hebben voleindigd.   
 
LEV 76:86 Dezen zijn het, die in de eeuwige wereld niet van Zijn volheid ontvangen, maar van de Heilige 
Geest door de bediening van de terrestrialen;  
 
LEV 76:87 En de terrestrialen door de bediening der celestialen.   
 
LEV 76:88 En eveneens ontvangen de telestialen het door de bediening van engelen, die zijn 
aangewezen om hen te dienen, of die zijn aangewezen om voor hen dienende geesten te zijn; want Zij 
zullen erfgenamen der zaligheid zijn.   
 
LEV 76:89 En aldus zagen wij in het hemelse visioen de heerlijkheid van de telestialen, die alle begrip te 
boven gaat;  
 
LEV 76:90 En niemand weet het, behalve zij, aan wie God het heeft geopenbaard.   
 
LEV 76:91 En aldus zagen wij de heerlijkheid der terrestrialen, die in alle dingen de heerlijkheid der 
telestialen overtreft, namelijk in heerlijkheid en in macht, in kracht en in heerschappij.   
 
LEV 76:92 En aldus zagen wij de heerlijkheid van de celestialen, die in alle dingen overtreft -- waar God, 
namelijk de Vader, voor eeuwig op Zijn troon regeert;  
 
LEV 76:93 Voor Wiens troon alle dingen zich in ootmoedige eerbied buigen, en Hem voor eeuwig 
heerlijkheid geven.   
 
LEV 76:94 Zij, die in Zijn tegenwoordigheid wonen, vormen de kerk van de Eerstgeborene; en zij zien, 
zoals zij worden gezien, en zij kennen, zoals zij worden gekend, omdat zij van Zijn volheid en van Zijn 
genade hebben ontvangen;  
 
LEV 76:95 En Hij maakt hen gelijk in macht en in kracht en in heerschappij.   
 
LEV 76:96 En de heerlijkheid der celestialen is één, evenals de heerlijkheid der zon één is.   
 
LEV 76:97 En de heerlijkheid der terrestrialen is één, evenals de heerlijkheid der maan één is.   
 
LEV 76:98 En de heerlijkheid der telestialen is één, evenals de heerlij kheidder sterren één is; maar zoals 
de ene ster van de andere ster in heerlijkheid verschilt, zo verschilt ook de één van de ander in 
heerlijkheid in de telestiale wereld;  
 
LEV 76:99 Want dezen zijn het, die van Paulus, en van Apollos, en van Cephas zijn.   
 
LEV 76:100 Dezen zijn het.  die zeggen, dat sommigen tot de één, en sommigen tot de ander behoren -- 
sommigen tot Christus, sommigen tot Johannes, sommigen tot Mozes, sommigen tot Elias, sommigen tot 
Esajas, sommigen tot Jesaja, en sommigen tot Henoch;  
 
LEV 76:101 Maar zij namen noch het evangelie noch het getuigenis van Jezus aan, noch de profeten, 
noch het eeuwig verbond.   
 
LEV 76:102 En ten slotte, al dezen zijn het.  die niet met de heiligen zullen worden verzameld om in de 
kerk van de Eerstgeborene te worden opgenomen en in de wolk ontvangen.   
 
LEV 76:103 Dezen zijn het, die leugenaars, tovenaars, overspelers, hoereerders zijn, en die de leugen 
liefhebben en doen.   
 
LEV 76:104 Dezen zijn het, die de toorn van God op aarde verduren.   



 
LEV 76:105 Dezen zijn het, die de straf van het eeuwige vuur ondergaan.   
 
LEV 76:106 Dezen zijn het, die ter helle worden nedergeworpen en de toorn van de Almachtige God 
ondergaan tot de volheid der tijden, wanneer Christus alle vijanden onder Zijn voeten zal hebben 
onderworpen, en Zijn werk zal hebben vervolmaakt;  
 
LEV 76:107 Wanneer Hij het koninkrijk zal overdragen, en het de Vader vlekkeloos zal aanbieden, en 
zeggen:  Ik heb overwonnen, en de wijnpers alleen getreden, namelijk de wijnpers der grimmigheid van 
de toorn des Almachtigen Gods.   
 
LEV 76:108 Dan zal Hij met de kroon Zijner heerlijkheid worden gekroond, om op de troon Zijner macht te 
zitten ten einde voor eeuwig te regeren.   
 
LEV 76:109 Maar ziet, wij zagen de heerlijkheid en de bewoners van de telestiale wereld, en zagen, dat 
zij zo ontelbaar waren als de sterren aan het uitspansel des hemels, of als het zand aan de oever der 
zee;  
LEV 76:110 En wij hoorden de stem des Heren, die zeide:  Dezen zullen allen de knie buigen, en iedere 
tong zal Hem belijden, Die voor eeuwig op de troon zit;  
 
LEV 76:111 Want zij zullen worden geoordeeld volgens hun werken, en een ieder zal overeenkomstig.  
zijn eigen werken zijn eigen heerschappij ontvangen in de woningen, die bereid zijn;  
 
LEV 76:112 En zij zullen dienstknechten van de Allerhoogste zijn; maar waar God en Christus wonen, 
kunnen zij tot in alle eeuwigheden niet komen.   
 
LEV 76:113 Dit is het einde van het visioen, dat wij zagen en hetwelk ons werd geboden neer te 
schrijven, terwijl wij nog in de Geest waren.   
 
LEV 76:114 Maar groot en wonderbaar zijn de werken des Heren en de verborgenheden van Zijn 
koninkrijk, die Hij ons toonde, die alle begrip van heerlijkheid, en van kracht en van heerschappij te boven 
gaan;  
 
LEV 76:115 En die Hij ons gebood niet neer te schrijven, terwijl wij nog in de Geest waren, en het is de 
mens niet geoorloofd ze te uiten;  
 
LEV 76:116 Evenmin is de mens in staat ze bekend te maken, want ze kunnen alleen worden gezien en 
begrepen door de macht van de Heilige Geest, die God verleent aan hen, die Hem liefhebben en zich 
voor Hem reinigen;  
 
LEV 76:117 Aan wie Hij dit voorrecht schenkt om voor zichzelf te zien en te weten;  
 
LEV 76:118 Zodat zij door de macht en openbaring van de Geest in het vlees in staat mogen zijn in de 
wereld van heerlijkheid Zijn tegenwoordigheid te verdragen.   
 
LEV 76:119 En heerlijkheid, eer en heerschappij zij God en het Lam voor eeuwig.  Amen.   
 

Afdeling 77 
 
LEV 77:1 Vraag:  Wat is de glazen zee, waarvan door Johannes wordt gesproken in het zesde vers van 
het vierde hoofdstuk der Openbaring?  Antwoord:  Het is de aarde in haar geheiligde, onsterfelijke en 
eeuwige staat.   
 
LEV 77:2 Vraag:  Wat moeten wij verstaan onder de vier dieren, waarvan in hetzelfde vers wordt 
gesproken?  Antwoord:  Ze zijn zinnebeeldige voorsteellingen, die door Johannes de Openbaarder 
werden gebruikt om de hemel, het paradijs van God, de gelukzaligheid van de mens, van de dieren, van 



het kruipend gedierte, en van de vogelen des hemels te beschrijven; hetgeen geestelijk is in de gelijkenis 
van hetgeen tijdelijk is, en hetgeen tijdelijk is in de gelijkenis van hetgeen geestelijk is; de geest van de 
mens in de gelijkenis van zijn lichaam, eveneens de geest van het dier, en van ieder ander schepsel, dat 
God heeft geschapen.   
 
LEV 77:3 Vraag:  Zijn de vier dieren beperkt tot afzonderlijke dieren, of stellen zij klassen of soorten voor?  
Antwoord:  Ze zijn beperkt tot vier afzonderlijke dieren, die Johannes werden getoond om de heerlijkheid 
voor te stellen van de klassen van levende wezens in de voor hen bestemde orde of scheppingssfeer, in 
het genot van hun eeuwige gelukzaligheid.   
 
LEV 77:4 Vraag:  Wat moeten wij verstaan onder de ogen en vleugels, die de dieren hadden?  Antwoord:  
Hun ogen zijn een voorstelling van licht en kennis, dat wil zeggen, dat ze van kennis zijn vervuld; en hun 
vleugels zijn een voorstelling van macht om zich te bewegen, om te handelen, enz.   
 
LEV 77:5 Vraag:  Wat moeten wij verstaan onder de vier en twintig ouderlingen, over wie door Johannes 
wordt gesproken?  Antwoord:  Wij moeten onder deze ouderlingen, die Johannes zag, de ouderlingen 
verstaan, die in het werk der bediening getrouw waren geweest, en dood waren; die tot de zeven 
gemeenten hadden behoord, en toen in het paradijs van God waren.   
 
LEV 77:6 Vraag:  Wat moeten wij verstaan onder het boek, dat Johannes zag, dat met zeven zegels was 
verzegeld?  Antwoord:  Wij moeten hieronder verstaan, dat het boek de geopenbaarde wil, de 
verborgenheden en werken van God bevat, de verborgen dingen van Zijn plan aangaande de aarde 
gedurende de zevenduizend jaren van haar voortduur, of haar vergankelijk bestaan.   
 
LEV 77:7 Vraag:  Wat moeten wij verstaan onder de zeven zegels, waarmede het was verzegeld?  
Antwoord:  Wij moeten hieronder verstaan, dat het eerste zegel de dingen van de eerste duizend jaren 
bevat, en het tweede van de tweede duizend jaren, en zo voort tot het zevende.   
 
LEV 77:8 Vraag:  Wat moeten wij verstaan onder de vier engelen, over wie in het eerste vers van het 
zevende hoofdstuk der Openbaring wordt gesproken?  Antwoord:  Wij moeten hieronder verstaan, dat zij 
vier engelen zijn, die van God zijn uitgezonden, aan wie macht is gegeven over de vier delen der aarde 
om het leven te doen behouden en om te verdelgen; dezen zijn het, die het eeuwige evangelie hebben, 
om het aan alle natiën, geslachten, talen en volken door te geven; en die macht hebben om de hemelen 
te sluiten, tot het leven te verzegelen, of om in de gebieden der duisternis neder te werpen.   
 
LEV 77:9 Vraag:  Wat moeten wij verstaan onder de engel, die van het oosten opkwam, Openbaring 
zeven, vers twee?  Antwoord:  Wij moeten verstaan, dat de engel, die van het oosten opkwam, degene 
was, aan wie het zegel van de levende God over de twaalf stammen Israëls is gegeven; daarom roept hij 
tot de vier engelen, die het eeuwige evangelie hebben:  Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de 
bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God aan hun voorhoofd zullen hebben verzegeld.  En, 
indien gij het wilt aannemen, dit is Elias, die moest komen om de stammen Israëls bijeen te vergaderen 
en alle dingen te herstellen.   
 
LEV 77:10 Vraag:  Wanneer moeten de dingen, waarvan in dit hoofdstuk wordt gesproken, worden 
vervuld?  Antwoord:  Ze moeten worden vervuld in de zesde duizend jaren, of na de opening van 'het 
zesde zegel.   
 
LEV 77:11 Vraag:  Wat moeten wij verstaan onder het verzegelen van de honderd vier en veertig duizend 
uit alle stammen Israëls, twaalfduizend uit iedere stam?  Antwoord:  Wij moeten hieronder verstaan, dat 
zij, die zijn verzegeld, hogepriesters zijn, die tot de heilige orde Gods zijn geordend om het eeuwige 
evangelie te bedienen, want zij zijn het, die uit iedere natie, geslacht, taal en volk zijn geordend door de 
engelen, aan wie macht over de natiën der aarde is gegeven, om zovelen, als willen komen, tot de kerk 
van de Eerstgeborene te brengen.   
 
LEV 77:12 Vraag:  Wat moeten wij verstaan onder het schallen der bazuinen waarvan in het achtste 
hoofdstuk der Openbaring wordt melding gemaakt?  Antwoord:  Wij moeten hieronder verstaan, dat, daar 



God de wereld in zes dagen maakte -- en op de zevende dag Zijn werk voltoolde en het heiligde -- en 
eveneens de mens uit het stof der aarde vormde, de Here God eveneens aan het begin van de zevende 
duizend jaren de aarde zal heiligen, en de zaligheid van de mens zal voltooien en alle dingen oordelen, 
en alle dingen zal verlossen, behalve hetgeen Hij niet in Zijn macht heeft gesteld, wanneer Hij alle dingen 
zal hebben verzegeld tot het einde er aan., en het bazuingeschal van de zeven engelen is de 
voorbereiding en voleinding van Zijn werk in het begin van de zevende duizend -- de bereiding van de 
weg voor de tijd Zijner komst.   
 
LEV 77:13 Vraag:  Wanneer moeten de dingen, die in het negende hoofdstuk der Openbaring staan 
geschreven, worden vervuld?  Antwoord:  Ze moeten worden vervuld na de opening van het zevende 
zegel, voor de komst van Christus.   
 
LEV 77:14 Vraag:  Wat moeten wij verstaan onder het boeksken, dat door Johannes werd opgegeten, 
zoals in het tiende hoofdstuk der Openbaring wordt vermeld?  Antwoord:  Wij moeten hieronder verstaan, 
dat het een zending en een verordening voor hem was om de stammen Israëls te vergaderen; ziet, dit is 
Elias, die moet komen en alle dingen herstellen, zoals geschreven staat.   
LEV 77:15 Vraag:  Wat moeten wij verstaan onder de twee getuigen in het elfde hoofdstuk der 
Openbaring?  Antwoord:  Het zijn twee profeten, die in de laatste dagen voor de Joodse natie zullen 
worden verwekt.  ten tijde der herstelling, om tot de Joden te profeteren, nadat zij zijn, vergaderd en de 
stad Jerusalem in het land hunner vaderen hebben gebouwd.   
 

Afdeling 78 
 
LEV 78:1.  De Here sprak tot Joseph Smith Jr., en zeide:  Luistert naar Mij, zegt de Here, uw God, gij, die 
tot het hogepriesterschap Mijner kerk zijt geordend, die zijt bijeengekomen;  
 
LEV 78:2 En luistert naar de raad van Hem, Die u van omhoog heeft geordend, Die de woorden van 
wijsheid in uw oren zal spreken, tot het welslagen van hetgeen gij aan Mij hebt voorgelegd, zegt de Here 
God.   
 
LEV 78:3 Want voorwaar zeg Ik:  De tijd is gekomen, en is nu nabij; en ziet, er moet noodzakelijk een 
organisatie onder Mijn volk zijn voor de regeling en vestiging der aangelegenheden van de 
voorraadschuur voor de armen van Mijn volk, die zowel hier als in het land Zion wonen --  
 
LEV 78:4 Of met andere woorden, de stad Joseph voor een blijvende en eeuwigdurende vestiging en 
orde voor Mijn kerk, ter bevordering van de zaak, die gij hebt omhelsd in het belang van de zaligheid des 
mensen en ter ere van uw Vader, Die in de hemel is;  
 
LEV 78:5 Opdat gij gelijk moogt zijn in de banden van hemelse, zowel als van aardse dingen, om 
hemelse dingen te verkrijgen.   
 
LEV 78:6 Want indien gij niet gelijk zijt in aardse dingen, kunt gij niet gelijk zijn in het verkrijgen van 
hemelse dingen;  
 
LEV 78:7 Want indien gij wilt, dat Ik u een plaats in de celestiale wereld geef, moet gij u voorbereiden 
door de dingen te doen, die Ik u heb geboden, en van u heb vereist.   
 
LEV 78:8 En nu, voorwaar zegt de Here:  Het is noodzakelijk, dat alle dingen door u, die in deze zijt 
verenigd, te Mijner ere worden gedaan;  
 
LEV 78:9 Of, met andere woorden, laten Mijn dienstknechten Newel K. Whitney, Joseph Smith Jr.  en 
Sidney Rigdon met de heiligen, die in Zion zijn, beraadslagen;  
 
LEV 78:10 Anders tracht Satan hun hart van de waarheid af te wenden, zodat zij worden verblind, en de 
dingen, die voor hen zijn bereid, niet begrijpen.   
 



LEV 78:11 Daarom geef Ik u een gebod om u voor te bereiden en te organiseren door [het sluiten van] 
een verbintenis of eeuwig verbond, dat niet kan worden verbroken.   
 
LEV 78:12 En hij, die het verbreekt, zal zijn ambt en plaats in de kerk verliezen, en worden overgeleverd 
aan de slagen van Satan tot aan de dag der verlossing.   
 
LEV 78:13 Ziet, dit is de voorbereiding, waarmede Ik u voorbereid, en de grondslag, en het voorbeeld, dat 
Ik u geef, waardoor gij de geboden moogt volbrengen, die u zijn gegeven;  
 
LEV 78:14 Opdat door Mijn voorzienigheid de kerk onafhankelijk moge staan boven alle schepselen 
beneden de celestiale wereld, ondanks de moeilijkheden, die over u zullen komen.   
 
LEV 78:15 Opdat gij de kroon moogt bereiken, die voor u is bereid, en regeerders over vele koninkrijken 
moogt worden gemaakt, zegt de Here God, de Heilige van Zion, Die de grondslagen van Adam-ondi-
Ahman heeft gelegd;  
 
LEV 78:16 Die Michaël tot uw vorst heeft aangesteld, en zijn voet gevestigd, en hem omhoog heeft 
geplaatst, en hem de sleutelen der zaligheid heeft gegeven onder raad en bestuur van de Heilige, Die 
zonder begin van dagen of einde des levens is.   
 
LEV 78:17 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u:  Gij zijt kleine kinderen, en gij hebt nog niet begrepen welke 
grote zegeningen de Vader in Zijn handen houdt, en voor u heeft bereid;  
 
LEV 78:18 En gij kunt nu niet alle dingen verdragen; niettemin, weest goedsmoeds, want Ik zal u 
voortleiden.  Het koninkrijk is het uwe, en de zegeningen er van zijn de uwe, en de rijkdommen der 
eeuwigheid zijn de uwe.   
 
LEV 78:19 En hij, die alle dingen met dankbaarheid ontvangt, zal worden verheerlijkt, en de dingen der 
aarde zullen hem worden toegevoegd, zelfs honderdvoudig, ja, en meer dan dit.   
 
LEV 78:20 Doet daarom de dingen, die Ik u heb geboden.  zegt uw Verlosser, namelijk de Zoon Ahman, 
Die alle dingen voorbereidt, voordat Hij u tot Zich neemt;  
 
LEV 78:21 Want gij zijt de kerk van de Eerstgeborene, en Hij zal u in een wolk opnemen, en een ieder 
zijn deel aanwijzen.   
 
LEV 78:22 En hij, die een getrouwe en verstandige rentmeester is, zal alle dingen beërven.  Amen.   
 

Afdeling 79 
 
LEV 79:1 Voorwaar zeg Ik u, dat Mijn dienstknecht Jared Carter wederom de oostelijke staten moet 
ingaan, en van plaats tot plaats, en van stad tot stad gaan in de macht van de ordening, waarmede hij is 
geordend, en blijde tijdingen van grote vreugde verkondigen, namelijk het eeuwige evangelie.   
 
LEV 79:2 En Ik zal hem de trooster zenden, Die hem de waarheid zal onderwijzen, en de weg, waarheen 
hij moet gaan;  
 
LEV 79:3 En voor zoverre hij getrouw is, zal Ik hem wederom met schoven bekronen.   
 
LEV 79:4 Laat uw hart daarom verheugd zijn, Mijn dienstknecht Jared Carter, en vrees niet, zegt uw 
Here, nameijjk Jezus Christus.  Amen.   
 

Afdeling 80 
 
LEV 80:1.  Voorwaar, aldus zegt de Here tot u, Mijn dienstknecht Stephen Burnett:  Ga uit, ga uit in de 
wereld, en predik het evangelie tot ieder schepsel, dat onder het bereik van uw stem komt.   



 
LEV 80:2 En aangezien gij een metgezel wenst, zal Ik u Mijn dienstknecht Eden Smith geven.   
 
LEV 80:3 Gaat daarom uit, en predikt Mijn evangelie, hetzij naar het noorden of naar het zuiden, naar het 
oosten of naar het westen, het doet er niet toe, want gij kunt niet verkeerd gaan.   
 
LEV 80:4 Verkondigt daarom de dingen, die gij hebt gehoord, en waarlijk gelooft, en waarvan gij weet, dat 
ze waar zijn.   
 
LEV 80:5 Ziet, dit is de wil van Hem, Die u heeft geroepen, uw Verlosser, namelijk Jezus Christus.  Amen.   
 

Afdeling 81 
 
LEV 81:1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik tot u, Mijn dienstknecht Frederick G. Williams: Luister naar de stem 
van Hem, Die spreekt, naar het woord van de Here, uw God, en geef gehoor aan de roeping, waarmede 
gij zijt geroepen, namelijk om een hogepriester in Mijn kerk te zijn, en een raadgever van Mijn 
dienstknecht Joseph Smith Jr.;  
 
LEV 81:2 Aan wie Ik de sleutels van het koninkrijk heb gegeven, die altijd tot het Presidentschap van de 
Hogepriesterschap behoren.  
 
LEV 81:3 Voorwaar, daarom erken Ik hem, en zal hem zegenen, en u eveneens voor zoverre gij getrouw 
zijt in het geven en opvolgen van raad, en in het ambt, dat Ik u heb aangewezen, immer volhardend in 
gebed, zowel overluid als in uw hart, in het openbaar en in het verborgen, en eveneens getrouw in uw 
bediening in de verkondiging van het evangelie in het land der levenden en onder uw broederen.  
 
LEV 81:4 En door deze dingen te doen, zult gij aan uw medemensen het meeste goed doen, en de 
heerlijkheid vergroten van Hem, Die uw Here is.  
 
LEV 81:5 Wees daarom getrouw; wees standvastig in het ambt, waartoe Ik u heb geroepen; ondersteun 
de zwakken, hef de handen op, die slap hangen, en sterk de zwakke knieën.  
 
LEV 81:6 En indien gij getrouw zijt tot het einde toe, zult gij een kroon van onsterfelijkheid ontvangen en 
eeuwig leven in de woningen, die Ik in het huis Mijns Vaders heb bereid.  
 
LEV 81:7 Zie, dit zijn de woorden van de Alpha en de Omega, namelijk Jezus Christus. Amen.  
 

Afdeling 82 
 
LEV 82:1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik tot u, Mijn dienstknechten, dat, omdat gij elkander uw overtredingen 
hebt vergeven, Ik, de Here, u eveneens vergeef.  
 
LEV 82:2 Niettemin zijn er onder u, die buitengewoon zwaar hebben gezondigd; ja, zelfs gij allen hebt 
gezondigd, doch voorwaar zeg Ik tot u: Neemt u voortaan in acht, en laat af van zonde, opdat er geen 
grote oordelen over u komen.  
 
LEV 82:3 Want van hem, aan wie veel is gegeven, wordt veel vereist; en hij. die tegen het grotere licht 
zondigt, zal des te grotere veroordeling ontvangen.  
 
LEV 82:4 Gij roept Mijn naam aan voor openbaringen, en Ik geef ze u; maar voor zoverre gij Mijn 
woorden, die Ik u geef, niet gehoorzaamt, wordt gij overtreders; en met gerechtigheid en oordeel wordt de 
straf uitgemeten, die aan Mijn wet is verbonden.  
 
LEV 82:5 Daarom hetgeen Ik tot één zeg, zeg Ik tot allen: Waakt, want de duivel breidt zijn gebied uit, en 
er heerst duisternis;  
 



LEV 82:6 En de toorn van God is ontstoken tegen de inwoners der aarde; er is niemand, die goed doet, 
want allen zijn van de weg afgeweken.  
 
LEV 82:7 En nu, voorwaar zeg Ik u: Ik, de Here, zal u geen zonde aanrekenen; gaat uw weg, en zondigt 
niet meer. Doch tot die ziel, die zondigt, zullen de vorige zonden terug, keren, zegt de Here, uw God.  
 
LEV 82:8 En verder zeg Ik u: Ik geef u een nieuw gebod, zodat gij Mijn wil aangaande u moogt begrijpen;  
 
LEV 82:9 Of. met andere woorden: Ik geef u aanwijzingen hoe gij voor Mijn aangezicht moogt handelen, 
opdat het u tot zaligheid moge strekken.  
LEV 82:10 Ik, de Here, ben gebonden, wanneer gij doet, wat Ik zeg; maar wanneer gij niet doet, wat Ik 
zeg, hebt gij geen belofte.  
 
LEV 82:11 Voorwaar zeg Ik u daarom, dat het voor Mijn dienstknechten Newel K. Whitney, Sidney 
Rigdon, en Martin Harris nodig is, zich in hun verschillende rentmeesterschappen te verbinden door een 
overeenkomst en verbond, dat door overtreding niet kan worden verbroken, tenzij het oordeel 
onmiddellijk zal volgen -  
 
LEV 82:12 Om de aangelegenheden der armen te regelen, alsmede alle dingen, die behoren tot de 
bisschop en zijn raadgevers, zowel in het land Zion als in het land Kirtland;  
 
LEV 82:13 Want Ik heb het land Kirtland toegewijd om in de door Mij bestemde tijd voor het welzijn van 
de heiligen des Allerhoogsten te dienen, en tevens tot een ring van Zion.  
 
LEV 82:14 Want Zion moet in schoonheid en in heiligheid toenemen, haar grenzen moeten worden 
uitgebreid, haar ringen moeten worden versterkt, ja, voorwaar zeg Ik u: Zion moet verrijzen en haar 
prachtgewaden aantrekken.  
 
LEV 82:15 Daarom geef Ik u dit gebod, dat gij u door dit verbond verbindt, en het moet overeenkomstig 
de wetten des Heren worden gedaan.  
 
LEV 82:16 Ziet, hierin ligt eveneens Mijn wijsheid voor uw welzijn.  
 
LEV 82:17 En gij moet gelijk zijn, of met andere woorden, gij behoort gelijke aanspraken op de 
eigendommen te hebben, hetgeen de regeling der aangelegenheden van uw rentmeesterschappen ten 
goede zal komen, en wel één ieder overeenkomstig zijn behoeften en noden, voor zoverre zijn behoeften 
gerechtvaardigd zijn -  
 
LEV 82:18 En dit alles voor het welzijn van de kerk van de levende God, opdat een ieder zijn talent. moge 
verbeteren, en andere talenten moge verwerven, ja, zelfs honderdvoudig, om in des Heren schathuis te 
worden gebracht en het algemeen eigendom der gehele kerk te worden -  
 
LEV 82:19 Waarbij een ieder het belang van zijn naaste betracht, en alle dingen doet met het oog alleen 
gericht op de ere Gods.  
 
LEV 82:20 Deze orde heb Ik aangewezen om voor u, en voor uw opvolgers, een eeuwige orde te zijn, 
voor zoverre gij niet zondigt.  
 
LEV 82:21 En met de ziel, die tegen dit verbond zondigt, en het hart er tegen verstokt, zal worden 
gehandeld overeenkomstig de wetten Mijner kerk, en deze ziel zal tot aan de dag der verlossing aan de 
slagen van Satan worden overgeleverd.  
 
LEV 82:22 En nu, voorwaar zeg Ik u - en dit is wijsheid: Maakt u vrienden met [behulp van] de mammon 
der ongerechtigheid, en zij zullen u niet verdelgen.  
 



LEV 82:23 Laat het oordeel aan Mij over, want het komt Mij toe, en Ik zal vergelden. Vrede zij met u; Mijn 
zegeningen verblijven met u.  
 
LEV 82:24 Want zelfs heden is het koninkrijk nog het  uwe, en het zal dit zijn voor eeuwig, indien gij uw 
standvastigheid niet verliest. Zo zij het. Amen.  
 

Afdeling 83 
 
LEV 83:1 Voorwaar, aldus zegt de Here ter aanvulling van de wetten der kerk aangaande vrouwen en 
kinderen, die tot de kerk behoren, en hun echtgenoten of vaders hebben verloren:  
 
LEV 83:2 Vrouwen hebben aanspraak op haar echtgenoten voor haar onderhoud totdat deze sterven; en 
indien zij geen overtreedsters worden bevonden, moeten zij tot de leden der kerk worden gerekend.  
 
LEV 83:3 En indien zij niet getrouw zijn, moeten zij niet tot leden der kerk worden gerekend; nochtans 
mogen zij overeenkomstig de wetten des lands op hun erflanden verblijven.  
 
LEV 83:4 Alle kinderen hebben aanspraak op hun ouders voor hun onderhoud, totdat zij meerderjarig 
zijn.  
 
LEV 83:5 En daarna hebben zij aanspraak op de kerk, of met andere woorden op des Heren 
voorraadschuur, indien hun ouders niets bezitten om hun dat erfdeel te geven.  
 
LEV 83:6 En de voorraadschuur moet door de vrijwillige gaven der kerk worden onderhouden; en voor de 
weduwen en wezen, alsmede voor de armen, moet worden gezorgd. Amen.  
 

Afdeling 84 
 
LEV 84:1 Een openbaring van Jezus Christus aan Zijn dienstknecht Joseph Smith Jr. en zes ouderlingen, 
toen zij hun harten verenigden en hun stemmen ten hemel verhieven.  
 
LEV 84:2 Ja, het woord des Heren aangaande Zijn kerk, die in de laatste dagen is gevestigd voor de 
herstelling van Zijn volk, zoals Hij heeft gesproken door Zijn profeten, en voor de vergadering van Zijn 
heiligen, om op de Berg Zion te staan, die de stad nieuw Jeruzalem zal zijn.  
 
LEV 84:3 Welke stad moet worden gebouwd, te beginnen bij het stuk grond voor de tempel, dat door de 
vinger des Heren is aangewezen aan de westelijke grenzen van de staat Missouri, en toegewijd door 
Joseph Smith Jr. en anderen, over wie de Here zeer tevreden was.  
 
LEV 84:4 Voorwaar, dit is het woord des Heren, dat de stad Nieuw Jeruzalem door de vergadering der 
heiligen zal worden gebouwd, te beginnen bij deze plaats, namelijk de plaats voor de tempel, welke 
tempel in dit geslacht zal worden gebouwd.  
 
LEV 84:5 Want voorwaar, dit geslacht zal niet geheel voorbijgaan, voordat er een huis voor de Here zal 
worden gebouwd, en een wolk zal er op rusten, ja, welke wolk de heerlijkheid des Heren zal zijn, die het 
huis zal vervullen.  
 
LEV 84:6 En de zonen van Mozes - overeenkomstig het Heilige Priesterschap, dat hij ontving onder de 
handen van zijn schoonvader Jethro;  
 
LEV 84:7 En Jethro ontving het van Caleb;  
 
LEV 84:8 En Caleb ontving het van Elihu;  
 
LEV 84:9 En Elihu van Jeremy;  
 



LEV 84:10 En jeremy van Gad;  
 
LEV 84:11 En Gad van Esaias;  
 
LEV 84:12 En Esaias ontving het van God.  
 
LEV 84:13 Esaias leefde in de dagen van Abraham, en werd ook door hem gezegend -  
 
LEV 84:14 Welke Abraham het priesterschap ontving van Melchizedek, die het door de geslachtslinie van 
zijn vaderen ontving, zelfs teruggaande tot op Noach;  
 
LEV 84:15 En van Noach terug tot Henoch door de geslachtslinie van hun vaderen.  
 
LEV 84:16 En van Henoch terug tot Abel, die tengevolge van de samenzwering van zijn broeder werd 
gedood, en die het priesterschap volgens de geboden van God ontving onder de handen van zijn vader 
Adam, die de eerste mens was -  
 
LEV 84:17 Welk priesterschap in de kerk van God door alle geslachten voortgaat, en zonder begin van 
dagen of einde van jaren is.  
 
LEV 84:18 En de Here bevestigde eveneens een priesterschap op Aäron en zijn nakomelingen door al 
hun geslachten, welk priesterschap ook voortduurt en voor eeuwig verblijft bij het priesterschap, dat 
volgens de heiligste orde van God is.  
 
LEV 84:19 En dit hogere priesterschap bedient het evangelie en houdt de sleutel van de verborgenheden 
van het koninkrijk, namelijk de sleutel van de kennis Gods.  
 
LEV 84:20 Daarom openbaart zich de macht der goddelijkheid in de verordeningen er van.  
 
LEV 84:21 En zonder de verordeningen er van, en zonder het gezag van het priesterschap, wordt de 
macht der goddelijkheid niet aan de mensen in het vlees geopenbaard;  
 
LEV 84:22 Want zonder dit kan niemand het aangezicht van God, de Vader, zien en leven.  
 
LEV 84:23 Dit nu onderwees Mozes duidelijk aan de kinderen Israéls in de wildernis, en hij trachtte ijverig 
zijn volk te heiligen, opdat zij het aangezicht van God zouden mogen aanschouwen;  
 
LEV 84:24 Maar zij verstokten hun hart en konden Zijn tegenwoordigheid niet verdragen. Daarom zwoer 
de Here in Zijn toorn - want Zijn toorn was tegen hen ontstoken - dat zij in de wildernis niet in Zijn rust 
zouden ingaan, welke rust de volheid Zijner heerlijkheid is.  
 
LEV 84:25 Daarom nam Hij Mozes uit hun midden weg, alsmede het Heilige Priesterschap;  
 
LEV 84:26 En het lagere priesterschap bleef, welk priesterschap de sleutel houdt van de bediening van 
engelen en het voorbereidende evangelie;  
 
LEV 84:27 Welk evangelie het evangelie is van bekering, doop en vergeving van zonden en van de wet 
der vleselijke geboden, die de Here in Zijn toorn met het huis van Aäron onder de kinderen Israëls deed 
verblijven tot aan Johannes, die door God werd verwekt, en die van zijn moeders schoot af met de 
Heilige Geest was vervuld.  
 
LEV 84:28 Want hij werd gedoopt, terwijl hij nog in zijn jeugd was, en toen hij acht dagen oud was, werd 
hij door de engel van God tot deze macht geordend, om het koninkrijk der Joden omver te werpen, en de 
weg des Heren recht te maken voor het aangezicht van Zijn volk om het voor te bereiden voor de komst 
des Heren, in Wiens hand alle macht is gegeven.  
 



LEV 84:29 En verder, de ambten van ouderling en bisschop zijn noodzakelijke toevoegingen, die tot het 
hogepriesterschap behoren.  
 
LEV 84:30 En verder zijn de ambten van leraar en diaken noodzakelijke toevoegingen, die tot het lagere 
priesterschap behoren, welk priesterschap op Aäron en zijn zonen werd bevestigd.  
 
LEV 84:31 Daarom, zoals Ik zeide aangaande de zonen van Mozes - want de zonen van Mozes en ook 
de zonen van Aäron moeten een aannemelijk offer en een aannemelijke offerande in het huis des Heren 
offeren, welk huis de Here in dit geslacht moet worden gebouwd op de geheiligde plaats, zoals Ik heb 
aangewezen ~  
 
LEV 84:32 En de zonen van Mozes en van Aõron, wier zonen gij zijt, zullen op de Berg Zion in het huis 
des Heren met de heerlijkheid des Heren worden vervuld,. en ook velen, die Ik heb geroepen en 
uitgezonden om Mijn kerk op te bouwen.  
 
LEV 84:33 Want allen, die getrouw zijn, tot het verkrijgen van deze twee priesterschappen, waarvan Ik 
heb gesproken, en in het verheerlijken hunner roeping, worden door de Geest geheiligd ter vernieuwing 
hunner lichamen.  
 
LEV 84:34 Zij worden de zonen van Mozes en van Aäron, en het nageslacht van Abraham, en de kerk en 
het koninkrijk, en de uitverkorenen Gods.  
 
LEV 84:35 En verder, allen, die deze priesterschap ontvangen, ontvangen Mij, zegt de Here;  
 
LEV 84:36 Want hij, die Mijn dienstknechten ontvangt, ontvangt Mij;  
 
LEV 84:37 En hij, die Mij ontvangt, ontvangt Mijn Vader;  
 
LEV 84:38 En hij. die Mijn Vader ontvangt, ontvangt Mijn Vaders koninkrijk; daarom zal alles, wat Mijn 
Vader heeft, aan hem worden gegeven.  
 
LEV 84:39 En dit is overeenkomstig de eed en het verbond, die tot het priesterschap behoren.  
 
LEV 84:40 Daarom ontvangen allen, die het priesterschap ontvangen, van Mijn Vader deze eed en dit 
verbond, dat Hij niet kan verbreken, en dat evenmin kan worden weggenomen.  
 
LEV 84:41 Maar één ieder, die dit verbond verbreekt, nadat hij het heeft ontvangen, en zich er geheel van 
afkeert, zal geen vergeving van zonden in deze wereld ontvangen, noch in de komende wereld.  
 
LEV 84:42 En wee allen, die niet tot dit priesterschap komen, dat gij hebt ontvangen, en dat Ik nu door 
Mijn eigen stem uit de hemelen bevestig op u, die deze dag aanwezig zijt; en zelfs heb Ik de hemelse 
scharen en Mijn engelen met de zorg voor u belast.  
 
LEV 84:43 En nu geef Ik u een gebod om uzelf in acht te nemen, en ijverig op de woorden des eeuwigen 
levens te letten.  
 
LEV 84:44 Want gij moet leven bij leder woord, dat de mond Gods uitgaat.  
 
LEV 84:45 Want het woord des Heren is waarheid, en alles wat waarheid is, is licht, en alles wat licht is, 
is Geest, namelijk de Geest van Jezus Christus.  
 
LEV 84:46 En de Geest geeft licht aan één ieder, die in de wereld komt; en de Geest verlicht een ieder 
gedurende zijn aardse bestaan, die naar de stem des Geestes luistert.  
 
LEV 84:47 En een ieder. die naar de stem des Geestes luistert, komt tot God, ja, tot de Vader.  
 



LEV 84:48 En de Vader onderwijst hem aangaande het verbond, dat Hij heeft hernieuwd en op u heeft 
bevestigd, en dat om uwentwille op u is bevestigd, en niet alleen ter wille van u, doch van de ganse 
wereld.  
 
LEV 84:49 En de ganse wereld ligt in zonde, en zucht in duisternis en in de slavernij der zonde.  
 
LEV 84:50 En hierdoor moogt gij weten, dat zij in de slavernij der zonde zijn, omdat zij niet tot Mij komen.  
 
LEV 84:51 Want een leder, die niet tot Mij komt, is in de slavernij der zonde.  
 
LEV 84:52 En een ieder, die geen gehoor geeft aan Mijn stem, is niet met Mijn stem bekend, en is niet 
van Mij.  
 
LEV 84:53 En hierdoor kunt gij de rechtvaardigen van de goddelozen onderscheiden, en weten, dat de 
ganse wereld zelfs nu onder zonde en in duisternis zucht.  
 
LEV 84:54 En uw geest is in het verleden verduisterd geweest wegens ongeloof, en omdat gij de dingen, 
die gij hebt ontvangen, lichtvaardig hebt behandeld -  
 
LEV 84:55 Welke ijdelheid en welk ongeloof de ganse kerk onder veroordeling hebben gebracht.  
 
LEV 84:56 En deze veroordeling rust op de kinderen van Zion, ja, op allen.  
 
LEV 84:57 En zij zullen onder deze veroordeling blijven, totdat zij zich bekeren en het nieuwe verbond 
gedenken, namelijk het Boek van Mormon en de geboden, die Ik hun reeds eerder heb gegeven, en niet 
alleen te spreken, maar te handelen overeenkomstig hetgeen Ik heb geschreven -  
 
LEV 84:58 Opdat zij vruchten mogen voortbrengen, het koninkrijk huns Vaders waardig. Anders blijft er 
een vloek en een oordeel om over de kinderen van Zion te worden uitgestort.  
 
LEV 84:59 Want zullen de kinderen van het koninkrijk Mijn heilig land ontheiligen? Voorwaar zeg Ik u: 
Neen.  
 
LEV 84:60 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, die nu Mijn woorden of Mijn stem hoort: Gezegend zijt gij, voor 
zoverre gij deze dingen ontvangt;  
 
LEV 84:61 Want Ik wil u uw zonden vergeven met dit gebod, dat gij met ernst en met de geest van gebed 
standvastig zult blijven in uw denken, en in het geven van uw getuigenis aan de ganse wereld van de 
dingen, die aan u zijn medegedeeld.  
 
LEV 84:62 Gaat daarom heen in de gehele wereld; en naar welke plaats gij niet zelf kunt gaan, moet gij 
anderen zenden, opdat het getuigenis, van u uitgaande, de ganse wereld moge ingaan tot ieder 
schepsel.  
 
LEV 84:63 En zoals Ik tot Mijn apostelen van ouds heb gesproken, spreek Ik ook tot u, want gij zijt Mijn 
apostelen, namelijk Gods hogepriesters; gij zijt degenen, die Mijn Vader Mij heeft gegeven; gij zijt Mijn 
vrienden;  
 
LEV 84:64 Daarom, hetgeen Ik tot Mijn apostelen heb gezegd, zeg Ik tevens tot u, dat iedere ziel, die in 
uw woorden gelooft, en in water wordt gedoopt tot vergeving van zonden, de Heilige Geest zal 
ontvangen.  
 
LEV 84:65 En deze tekenen zullen hen volgen, die geloven -  
 
LEV 84:66 In Mijn naam zullen zij vele wondervolle werken doen;  
 



LEV 84:67 In Mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen;  
 
LEV 84:68 In Mijn naam zullen zij de zieken genezen;  
 
LEV 84:69 In Mijn naam zullen zij de ogen der blinden opendoen, en de oren der doven openen;  
 
LEV 84:70 En de tong van de stommen zal spreken;  
 
LEV 84:71 En indien iemand hun vergif zal toedienen. zal het hen niet schaden;  
 
LEV 84:72 En het vergif van een slang zal geen kracht hebben hen te schaden.  
 
LEV 84:73 Doch Ik geef hun een gebod, dat zij zich niet op deze dingen moeten beroemen, noch ze voor 
de wereld bespreken, want deze dingen zijn u tot uw nut en tot zegen gegeven.  
 
LEV 84:74 Voorwaar, voorwaar zeg Ik U: Zij, die niet in uw woorden geloven, en niet In Mijn naam in 
water worden gedoopt tot vergeving hunner zonden, opdat zij de Heilige Geest mogen ontvangen, zullen 
worden veroordeeld, en niet in Mijn Vaders koninkrijk komen, waar Mijn Vader en Ik zijn.  
 
LEV 84:75 En deze openbaring en dit gebod aan u zijn op ditzelfde uur van kracht voor de ganse wereld. 
en het evangelie is voor allen, die het niet hebben ontvangen.  
 
LEV 84:76 Maar, voorwaar zeg Ik tot allen, aan wie het koninkrijk is gegeven: Door u moet het aan hen 
worden gepredikt, opdat zij zich van hun vroegere boze werken zullen bekeren. Want zij moeten worden 
berispt wegens hun boze ongelovige harten, en uw broederen In Zion van hun opstandigheid tegen u ten 
tijde, dat Ik u zond.  
 
LEV 84:77 En verder zeg Ik u, Mijn vrienden, want voortaan zal Ik u vrienden noemen: Het is dienstig, dat 
Ik u dit gebod geef, opdat gij wordt gelijk Mijn vrienden in de dagen, toen Ik bij hen was en met hen 
rondtrok om het evangelie in Mijn macht te prediken;  
 
LEV 84:78 Want Ik stond hun niet toe buidel of male te hebben, noch twee lijfrokken.  
 
LEV 84:79 Ziet, Ik zend u uit om de wereld te beproeven, en de arbeider is zijn loon waardig.  
 
LEV 84:80 En een ieder, die zal uitgaan en dit evangelie des koninkrijks prediken, en niet faalt in alles 
getrouw te blijven, zal niet vermoeid van geest worden, noch verduisterd, evenmin, vermoeid in lichaam, 
ledemaat noch gewricht, en geen haar van zijn hoofd zal onbemerkt op de grond vallen. En zij zullen niet 
hongerig, noch dorstig gaan.  
 
LEV 84:81 Weest daarom niet bezorgd voor de volgende dag, over hetgeen gij zult eten, of wat gij zult 
drinken, of waarmede gij u zult kleden.  
 
LEV 84:82 Want aanschouwt de leliën des velds, hoe ze wassen; ze arbeiden niet en spinnen niet; en de 
koninkrijken der wereld in al hun heerlijkheid zijn niet getooid als één van deze;  
 
LEV 84:83 Want uw Vader, Die in de hemel is, weet, dat gij al deze dingen van node hebt.  
 
LEV 84:84 Laat daarom de volgende dag voor het zijne zorgen.  
 
LEV 84:85 Evenmin moet gij u van te voren bezorgd maken over hetgeen gij zult zeggen; maar verzamelt 
steeds als schatten de woorden des levens in uw gedachten, en op het juiste ogenblik zal u datgene 
worden gegeven, dat een ieder moet worden toegemeten.  
 



LEV 84:86 Laat daarom voortaan niemand onder u, die uitgaat om het evangelie des koninkrijks te 
verkondigen, buidel of male medenemen, want dit gebod is aan alle getrouwen, die van Godswege tot de 
bediening in de kerk zij gegeroepen.  
 
LEV 84:87 Ziet, Ik zend u uit om de wereld wegens al haar onrechtvaardige handelingen te berispen en 
haar te wijzen op een oordeel dat moet komen.  
 
LEV 84:88 En wie u ook ontvangt, daar zal Ik eveneens zijn, want Ik zal voor. uw aangezicht uitgaan. Ik 
zal aan uw rechterhand en aan uw linkerhand zijn, en Mijn Geest zal in uw hart zijn, en Mijn engelen 
zullen rondom u zijn om u te bemoedigen.  
 
LEV 84:89 Wie u ook ontvangt, ontvangt Mij, en deze zal u voeden, kleden en geld geven.  
LEV 84:90 En hij, die u voedt, of kleedt, of u geld geeft, zal zijn loon geenszins verliezen.  
 
LEV 84:91 En hij, die deze dingen niet doet, is Mijn discipel niet; hieraan kent gij Mijn discipelen.  
 
LEV 84:92 Gaat heen van hem, die u niet ontvangt, en reinigt uw voeten, wanneer gij alleen zijt, ja, met 
water, zuiver water, hetzij in tijden van hitte of koude, en geeft uw Vader, Die in de hemel is, er getuigenis 
van, en keert niet naar die man terug.  
 
LEV 84:93 En doet desgelijks, in welk dorp of welke stad gij ook binnengaat.  
 
LEV 84:94 Zoekt niettemin ijverig, en ontziet niets of niemand; en wee dat huis, dat dorp of die stad, die 
u, uw woorden, of uw getuigenis van Mij verwerpt.  
 
LEV 84:95 Wee, zeg Ik wederom, dat huis, dat dorp of die stad, die u, uw woorden, of uw getuigenis van 
Mij verwerpt;  
 
LEV 84:96 Want Ik, de Almachtige, heb Mijn handen aan de natiën geslagen om ze wegens hun 
goddeloosheid te kastijden.  
 
LEV 84:97 En plagen zullen voortgaan, en niet van de aarde worden weggenomen, voordat Ik Mijn werk 
heb volbracht, dat in gerechtigheid zal worden verkort -  
 
LEV 84:98 Totdat allen, die overblijven, zelfs van de laagsten tot de hoogsten, Mij zullen kennen, en 
vervuld zullen zijn met de kennis des Heren, en oog in oog zien, en hun stem verheffen, en met 
verenigde stemmen dit nieuwe lied zullen zingen:  
 
LEV 84:99 De Here heeft Zion wedergebracht; De Here heeft Zijn volk Israël, verlost, Volgens de keuze 
der genade, Hetgeen werd teweeggebracht door het geloof En het verbond hunner vaderen.  
 
LEV 84:100 De Here heeft Zijn volk verlost; En Satan is gebonden en tijd is niet meer. De Here heeft alle 
dingen in één vergaderd. De Here heeft Zion van omhoog nedergebracht. De Here heeft Zion van omlaag 
omhooggebracht.  
 
LEV 84:101 De aarde heeft gebaard en haar sterkte voortgebracht; Waarheid is in haar binnenste 
gevestigd; De hemelen hebben haar toegelachen; En ze is gekleed met de heerlijkheid van haar God; 
Want Hij staat te midden van Zijn volk.  
 
LEV 84:102 Heerlijkheid, en eer, en kracht en macht, Zij onze God toegeschreven, want Hij is vol 
barmhartigheid, Gerechtigheid, genade en waarheid en vrede, Voor immer en altijd. Amen.  
 
LEV 84:103 En verder, voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Het is dienstig, dat allen, die uitgaan om Mijn 
eeuwig evangelie te verkondigen, voor zoverre zij een gezin hebben en giften in geld ontvangen, het naar 
hun gezin zenden of het voor het welzijn van hun gezin besteden, zoals de Here hun zal aanwijzen, want 
aldus dunk het Mij goed.  



 
LEV 84:104 En laat allen, die geen gezin hebben en geld ontvangen, het naar de bisschop in Zion 
opzenden, of naar de bisschop in Ohio, opdat het moge worden toegewijd voor het uitgeven en drukken 
der openbaringen, en voor het vestigen van Zion.  
 
LEV 84:105 En Indien iemand aan één van u een jas of een costuum zal geven, neem dan het oude 
kledingstuk, geef het aan de armen, en vervolg verheugd uw weg.  
 
LEV 84:106 En indien iemand onder u sterk is in de Geest, laat hem diegene met zich nemen, die zwak 
is, opdat deze in alle zachtmoedigheid moge worden opgebouwd. zodat ook hij sterk moge worden.  
 
LEV 84:107 Neemt daarom diegenen met u mede, die tot het lagere priesterschap zijn geordend, en 
zendt hen voor u uit om afspraken te maken en de weg te bereiden, en om de afspraken na te komen, 
waaraan gij zelf u niet kunt houden.  
 
LEV 84:108 Ziet, dit is de wijze, waarop Mijn apostelen van ouds Mijn kerk voor Mij hebben opgebouwd.  
 
LEV 84:109 Laat daarom een ieder zich bij zijn eigen ambt bepalen, en in zijn eigen roeping arbeiden; en 
laat het hoofd niet tot de voeten zeggen, dat het de voeten niet nodig heeft; want hoe zal het lichaam 
zonder de voeten kunnen staan?  
 
LEV 84:110 Voor het lichaam is ook elke ledemaat nodig, opdat alles te zamen moge worden 
opgebouwd, opdat het stelsel volmaakt moge worden gehouden.  
 
LEV 84:111 En ziet, de hogepriesters moeten reizen, en eveneens de ouderlingen, alsmede de priesters; 
maar de diakenen en leraars moeten worden aangesteld om over de gemeente te waken, om plaatselijke 
dienaren der kerk te zijn.  
 
LEV 84:112 En ook bisschop Newel K. Whitney moet rondreizen en alle gemeenten langs gaan en 
navraag naar de armen doen om in hun behoeften te voorzien door de rijken en de trotsen te 
verootmoedigen.  
 
LEV 84:113 Hij moet eveneens een zaakwaarnemer aanstellen om toezicht te houden en Zijn wereldlijke 
zaken te behartigen, zoals hij zal aangeven.  
 
LEV 84:114 Laat de bisschop niettemin naar de stad New York gaan, alsmede naar de stad Albany, en 
ook naar de stad Boston, en de bevolking van die steden met luider stemme waarschuwen met de 
klanken van het evangelie voor de verwoesting en de totale verdelging, die hun wachten, indien zij deze 
dingen verwerpen.  
 
LEV 84:115 Want indien zij deze dingen verwerpen, is het uur van hun oordeel nabij, en hun huis zal hun 
woest worden gelaten.  
 
LEV 84:116 Laat hem op Mij vertrouwen, en hij zal niet worden beschaamd; geen haar van zijn hoofd zal 
onbemerkt op de grond vallen.  
 
LEV 84:117 En voorwaar zeg Ik u. de overigen Mijner dienaren: Gaat uit in uw verschillende roepingen, 
zoals uw omstandigheden zullen toelaten, naar de grote en aanzienlijke steden en dorpen, en overtuigt 
de wereld in gerechtigheid van al haar onrechtvaardige en goddeloze handelingen, en zet gruwel der 
verwoesting in de laatste dagen duidelijk en begrijpelijk uiteen.  
 
LEV 84:118 Want met u, zegt de Here Almachtig, zal Ik hun koninkrijken uiteenscheuren; Ik zal niet 
alleen de aarde schudden, maar de sterrenhemel zal beven.  
 



LEV 84:119 Want Ik, de Here. heb Mijn hand uitgestrekt om de machten des hemels aan te wenden; gij 
kunt het nu niet zien, doch nog een korte tijd en gij zult het zien, en weten, dat Ik ben, en dat Ik zal komen 
en met Mijn volk zal regeren.  
 
LEV 84:120 Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Amen.  
 

Afdeling 85 
 
LEV 85:1 Het is de plicht van des Heren klerk, die Hij heeft aangewezen, om een geschiedenis en een 
algemene kerkkroniek bij te houden van alle dingen, die in Zion plaatsvinden, en van allen, die 
eigendommen aan de kerk toewijden en op wettige wijze erflanden van de bisschop ontvangen;  
 
LEV 85:2 Alsmede van hun levenswijze, hun geloof en werken; en eveneens van de afvalligen, die 
afvallen, nadat zij hun erfland hebben ontvangen.  
 
LEV 85:3 Het is in strijd met de wil en het gebod van God, dat de namen van hen, die hun erfland niet 
door toewijding ontvangen - overeenkomstig Zijn wet, die Hij heeft gegeven om Zijn volk te vertienden en 
hen op de dag van wraak en verbranding voor te bereiden - bij het volk van God zouden staan 
ingeschreven.  
 
LEV 85:4 Evenmin moet hun geslachtsregister worden bijgehouden of bewaard, waar het in één van de 
registers of in de geschiedenis der kerk kan worden gevonden.  
 
LEV 85:5 Hun namen zullen niet in het boek van Gods wet worden gevonden, noch de namen van hun 
vaders, noch de namen van hun kinderen, zegt de Here der heirscharen.  
 
LEV 85:6 Ja, aldus zegt de stille zachte stem, wier fluistering door alle dingen gaat, en ze doordringt, en 
die vele malen mijn gebeente doet beven, wanneer ze zich openbaar maakt:  
 
LEV 85:7 Het zal geschieden. dat Ik, de Here God. een machtige en sterke zal zenden, die de scepter 
van macht in zijn hand zal houden, en met licht als een mantel zal zijn bekleed, en wiens mond woorden 
zal uiten, ja. eeuwige woorden; zijn binnenste zal een bron van waarheid zijn om het huis van God in orde 
te stellen en door het lot de erflanden te regelen van de heiligen, wier namen evenals de namen van hun 
vaders en van hun kinderen opgetekend worden gevonden in het boek van de wet Gods;  
 
LEV 85:8 Die man echter, die van Godswege was geroepen en aangewezen, en die zijn hand uitstrekt 
om de Ark Gods te houden, zal door de pijl des doods vallen, zoals een boom, die door de felle 
bliksemschicht wordt getroffen.  
 
LEV 85:9 En allen, die niet in het gedenkboek opgetekend worden gevonden, zullen te dien dage geen 
erfland bezitten, doch zij zullen worden afgescheiden, en hun deel zal hun onder de ongelovigen worden 
toegewezen, waar wening en knersing der tanden is.  
 
LEV 85:10 Deze dingen spreek ik niet uit mijzelf; daarom, zoals de Here spreekt, zal Hij het ook 
volbrengen.  
 
LEV 85:11 En zij, die het Hogepriesterschap dragen, zowel als de lagere priesterschap of de leden, wier 
namen niet in het boek der wet opgetekend worden bevonden, of die afvallig worden bevonden, of wel 
van de kerk zijn afgesneden, zullen te dien dage geen erfland onder de heiligen des Allerhoogsten 
vinden;  
 
LEV 85:12 Daarom zal er met hen worden gehandeld, als met de kinderen van de priester, zoals in de 
verzen één en zestig en twee en zestig van het tweede hoofdstuk van Ezra staat opgetekend.  
 

Afdeling 86 
 



LEV 86:1 Voorwaar, aldus zegt de Here tot u, Mijn dienstknechten, aangaande de gelijkenis van de tarwe 
en het onkruid:  
 
LEV 86:2 Ziet, voorwaar zeg Ik: Het veld was de wereld, en de apostelen waren de zaaiers van het zaad;  
 
LEV 86:3 En ziet, nadat zij in slaap zijn gevallen, wordt het onkruid gezaaid door de grote vervolgster der 
kerk, de afvallige, de hoer, namelijk Babylon, die alle natiën uit haar beker doet drinken, in wier harten de 
vijand Satan regeert; en het onkruid verstikt de tarwe en drijft de kerk de wildernis in.  
 
LEV 86:4 Doch ziet, in de laatste dagen, namelijk nu, terwijl de Here begint het woord voort te brengen, 
en de halm uitspruit en nog teer is -  
 
LEV 86:5 Ziet, voorwaar zeg Ik tot u: De engelen, die gereed zijn en wachten om te worden uitgezonden 
ten einde de velden af te maaien, roepen dag en nacht tot de Here;  
 
LEV 86:6 Doch de Here zegt tot hen: Rukt het onkruid niet uit, terwijl de halm nog teer is (want voorwaar, 
uw geloof is zwak), opdat gij de tarwe niet eveneens uitrukt.  
 
LEV 86:7 Laat daarom de tarwe en het onkruid te zamen opgroeien, totdat de oogst geheel rijp is; dan 
moet gij eerst de tarwe uit het onkruid bijeenbrengen, en na het inhalen der tarwe, ziet, dan wordt het 
onkruid in busselen gebonden, en het veld blijft over om te worden afgebrand.  
 
LEV 86:8 Daarom zegt de Here aldus tot u, met wie het priesterschap door de geslachtslijn van uw 
vaderen heeft voortgeduurd -  
 
LEV 86:9 Want gij zijt wettige erfenamen volgens het vlees en zijt met Christus in God voor de wereld 
verborgen geweest.  
 
LEV 86:10 Daarom zijn uw leven en het priesterschap gebleven, en dit priesterschap moet noodzakelijk 
door u en uw nageslacht verblijven tot aan de herstelling van alle dingen, waarvan door alle heilige 
profeten is gesproken sedert de wereld begon.  
 
LEV 86:11 Gezegend zijt gij daarom, indien gij in Mijn goedheid voortgaat een licht voor de niet-Joden te 
zijn, en, door dit priesterschap, een zaligmaker voor Mijn volk Israél. De Here heeft het gezegd. Amen.  
 

Afdeling 87 
 
LEV 87:1 Voorwaar, aldus zegt de Here aangaande de oorlogen, die binnenkort zullen plaatshebben, te 
beginnen met de opstand van Zuid-Carolina, die ten slotte met de dood en ellende van vele zielen zal 
eindigen;  
 
LEV 87:2 En de tijd zal komen, dat, beginnende op deze plaats, oorlog over alle natiën zal worden 
uitgestort.  
 
LEV 87:3 Want ziet, de Zuidelijke Staten zullen tegen de Noordelijke Staten zijn verdeeld, en de 
Zuidelijke Staten zullen andere natiën te hulp roepen, zelfs de natie Groot-Brittannië, zoals ze wordt 
genoemd, en deze zal eveneens andere natiën te hulp roepen om zich tegen [nog] andere natiën te 
verdedigen; en dan zal er oorlog over alle natiën worden uitgestort.  
 
LEV 87:4 En het zal geschieden, dat na vele dagen slaven, die voor oorlog zullen worden gemobiliseerd 
en geoefend, tegen hun meesters zullen opstaan.  
 
LEV 87:5 En het zal eveneens geschieden, dat de overigen, die in het land zijn overgebleven, zich zullen 
mobiliseren en buitengewoon vertoornd zullen worden, en de niet-Joden met een hevige kwelling zullen 
beangstigen.  
 



LEV 87:6 En aldus zullen de bewoners der aarde treuren wegens het zwaard en het bloedvergieten; en 
met hongersnood, plagen, aardbevingen, de donder des hemels, alsmede de felle en heftige 
bliksemschicht zullen de bewoners der aarde de toorn, de verontwaardiging en de kastijdende hand van 
een Almachtige God gevoelen, totdat de besloten verdelging een volkomen einde aan alle natiën heeft 
gemaakt;  
 
LEV 87:7 Opdat het geroep van de heiligen, en van het bloed der heiligen om op hun vijanden te worden 
gewroken, zal ophouden van de aarde in de oren van de Here Sebaoth op te stijgen.  
 
LEV 87:8 Staat daarom in heilige plaatsen, en wordt niet aan het wankelen gebracht, totdat de dag des 
Heren komt; want ziet, deze komt spoedig, zegt de Here. Amen.  
 

Afdeling 88 
 
LEV 88:1. Voorwaar, aldus zegt de Here tot u, die hier zijt bijeengekomen om Zijn wil aangaande u te 
vernemen:  
 
LEV 88:2 Ziet, dit is uw Here aangenaam, en de engelen verheugen zich over u; de aalmoezen uwer 
gebeden zijn tot in de oren van de Here Sebaoth opgestegen en opgetekend in het boek van de namen 
der geheiligden, namelijk van die der celestiale wereld.  
 
LEV 88:3 Daarom zend Ik nu op u, Mijn vrienden, een andere Trooster - namelijk de Heilige Geest der 
belofte, opdat Hij in uw hart moge verblijven - welke andere Trooster Dezelfde is, Die Ik Mijn discipelen 
beloofde, zoals in het getuigenis van Johannes staat opgetekend.  
 
LEV 88:4 Deze Trooster is de belofte, die Ik u van het eeuwige leven geef, namelijk de heerlijkheid van 
het celestiale koninkrijk;  
 
LEV 88:5 Welke heerlijkheid die van de kerk van de Eerstgeborene is, namelijk van God, de Heiligste van 
allen, door Jezus Christus, Zijn Zoon -  
 
LEV 88:6 Hij, Die naar omhoog opvoer, en beneden alles nederdaalde, omdat Hij alles omvatte, opdat 
Hij, het Licht der waarheid, in alle en door alle dingen mocht zijn;  
 
LEV 88:7 Welke waarheid schijnt. Dit is het licht van Christus. Hij is eveneens in de zon, en is het licht der 
zon, en de macht, waardoor deze werd gemaakt.  
 
LEV 88:8 Zo is Hij eveneens in de maan, en is het licht der maan en de macht, waardoor deze werd 
gemaakt;  
 
LEV 88:9 Zo ook het licht der sterren. en de macht, waardoor ze werden gemaakt;  
 
LEV 88:10 En eveneens de aarde, en de macht er van, namelijk de aarde, waarop gij staat.  
 
LEV 88:11 En het licht, dat schijnt en u licht geeft, is door Hem, Die uw ogen verlicht, en het is hetzelfde 
licht, dat uw begrip verlevendigt;  
 
LEV 88:12 Welk licht van de tegenwoordigheid Gods uitgaat om de onmetelijke ruimte te vervullen -  
 
LEV 88:13 Het licht, dat in alle dingen is en alle dingen leven geeft, en dat de wet is, waardoor alle dingen 
worden bestuurd, namelijk de macht van God, Die op Zijn troon zit, Die in de boezem der eeuwigheid is, 
en Die in het midden aller dingen is.  
 
LEV 88:14 Nu, voorwaar zeg Ik u, dat door de verlossing, die voor u is bereid, de opstanding uit de doden 
is teweeggebracht.  
 



LEV 88:15 En de geest en het lichaam vormen de ziel van de mens.  
 
LEV 88:16 En de opstanding uit de doden is de verlossing van de ziel.  
 
LEV 88:17 En de verlossing van de ziel is door Hem, Die alle dingen levend maakt, in Wiens boezem het 
besloten is, dat de armen en ootmoedigen het aardrijk zullen beërven.  
 
LEV 88:18 Daarom moet de aarde noodzakelijkerwijze [door het verwijderen] van alle onreinheid worden 
geheiligd, opdat ze voor de celestiale heerlijkheid moge worden gereedgemaakt;  
 
LEV 88:19 Want nadat de aarde aan het doel van haar schepping heeft beantwoord, zal ze met 
heerlijkheid worden gekroond, namelijk met de tegenwoordigheid van God, de Vader;  
 
LEV 88:20 Opdat de lichamen, die tot het celestiale koninkrijk behoren, de aarde voor eeuwig mogen 
bezitten; want deze werd voor dit doel gemaakt en geschapen, en voor dit doel worden zij geheiligd.  
 
LEV 88:21 En zij, die niet worden geheiligd door de wet, die Ik u heb gegeven, namelijk de wet van 
Christus, moeten een ander koninkrijk beërven, namelijk een terrestriaal koninkrijk, of een telestiaal 
koninkrijk.  
 
LEV 88:22 Want hij, die niet in staat is de wet van een celestiaal koninkrijk na te komen, kan geen 
celestiale heerlijkheid verdragen.  
 
LEV 88:23 En hij, die de wet van een terrestriaal koninkrijk niet kan nakomen, kan geen terrestriale 
heerlijkheid verdragen.  
 
LEV 88:24 En hij, die de wet van een telestiaal koninkrijk niet kan nakomen, kan geen telestiale 
heerlijkheid verdragen; daarom is hij niet geschikt voor een koninkrijk van heerlijkheid. Daarom moet hij 
zich aan een koninkrijk onderwerpen, dat geen rijk van heerlijkheid is.  
 
LEV 88:25 En verder, voorwaar zeg Ik u: De aarde komt de wet van een celestiaal koninkrijk na, want ze 
beantwoordt ten volle aan het doel van haar schepping, en overtreedt de wet niet -  
 
LEV 88:26 Daarom zal ze worden geheiligd; ja, niettegenstaande ze zal sterven, zal ze weder levend 
worden gemaakt, en zal ze zich onderwerpen aan de macht, waardoor ze levend wordt gemaakt, en de 
rechtvaardigen zullen haar beërven;  
 
LEV 88:27 Want niettegenstaande zij sterven, zullen zij weder verrijzen, [in] een geestelijk lichaam;  
 
LEV 88:28 Zij, die celestiaal van geest zijn, zullen hetzelfde lichaam, dat een natuurlijk lichaam was, 
ontvangen; gij zult uw lichaam ontvangen, en uw heerlijkheid zal die heerlijkheid zijn, die u [nu] in het 
vlees bezielt.  
 
LEV 88:29 Gij, die door een gedeelte van de celestiale heerlijkheid bezield zijt, zult dan van dezelfde 
heerlijkheid zelfs een volheid ontvangen;  
 
LEV 88:30 En zij, die door een gedeelte van de terrestriale heerlijkheid bezield zijn, zullen dan van 
dezelfde heerlijkheid zelfs een volheid ontvangen;  
 
LEV 88:31 En eveneens zullen zij, die door een gedeelte van de telestiale heerlijkheid bezield zijn, dan 
van dezelfde heerlijkheid zelfs een volheid ontvangen;  
 
LEV 88:32 En zij, die overblijven, zullen eveneens levend worden gemaakt, doch zullen weer naar hun 
eigen plaats terugkeren om datgene te bezitten, wat zij gewillig zijn te ontvangen, omdat zij zich niet 
wilden verheugen in hetgeen zij hadden kunnen ontvangen.  
 



LEV 88:33 Want wat baat het een mens, indien hem een gift wordt geschonken, en hij ontvangt de gift 
niet? Ziet. hij verheugt zich niet in hetgeen hem wordt gegeven, evenmin verheugt hij zich in hem, die de 
gever der gift is.  
 
LEV 88:34 En verder, voorwaar zeg Ik u: Hetgeen door wetten wordt bestuurd, wordt eveneens door 
wetten in stand gehouden, en door deze zelfde wetten vervolmaakt en geheiligd.  
 
LEV 88:35 En wie of wat wetten breekt, en zich niet aan wetten onderwerpt, doch zich boven de wet 
tracht te stellen, en in zonde wil verblijven, kan niet door wetten worden geheiligd, noch door 
barmhartigheid, gerechtigheid of oordeel. Daarom moeten die nog onrein blijven.  
 
LEV 88:36 Alle rijken is een wet gegeven;  
LEV 88:37 En er zijn vele rijken; want er is geen ruimte, waarin geen rijk is; en er is geen rijk, hetzij groot 
of klein, waarin geen ruimte is.  
 
LEV 88:38 En ieder rijk is een wet gegeven; en aan iedere wet zijn eveneens zekere grenzen en 
voorwaarden gesteld.  
 
LEV 88:39 Geen enkel wezen, dat zich niet aan deze voorwaarden onderwerpt, is gerechtvaardigd.  
 
LEV 88:40 Want ontwikkeling voegt zich bij ontwikkeling; wijsheid ontvangt wijsheid; waarheid omhelst 
waarheid; deugd bemint deugd; licht hecht zich aan licht; barmhartigheid ontfermt zich over 
barmhartigheid, en maakt aanspraak op het hare; gerechtigheid vervolgt haar loopbaan en maakt 
aanspraak op het hare; gericht gaat voor het aangezicht van Hem, Die op de troon zit en alle dingen 
bestuurt en uitvoert.  
 
LEV 88:41 Hij omvat alle dingen, en alle dingen zijn v3/43/4r Hem en rondom Hem; en Hij is boven alle 
dingen, in alle dingen, door alle dingen en rondom alle dingen; en alle dingen zijn voor eeuwig door Hem 
en uit Hem, namelijk God.  
 
LEV 88:42 En verder, voorwaar zeg Ik u: Hij heeft alle dingen wetten gegeven, waardoor ze zich volgens 
hun tijden en stonden bewegen;  
 
LEV 88:43 En hun loopbanen zijn vastgesteld, namelijk de banen die de aarde en alle planeten omvatten.  
 
LEV 88:44 En ze geven elkander licht in hun tijden en stonden, in hun minuten, in hun uren, in hun 
dagen, in hun weken, in hun maanden, in hun jaren - dit alles is één jaar bij God, maar niet bij de mens.  
 
LEV 88:45 De aarde rolt op haar vleugelen, en de zon geeft haar licht bij dag, en de maan geeft haar licht 
bij nacht, en ook de sterren geven hun licht, terwijl ze op hun vleugelen in hun heerlijkheid in het midden 
van Gods macht voortrollen.  
 
LEV 88:46 Waarmede zal Ik deze rijken vergelijken, zodat gij het moogt begrijpen?  
 
LEV 88:47 Ziet, al deze zijn rijken, en iemand, die enige of het minste van deze heeft aanschouwd, heeft 
God in Zijn majesteit en macht werkzaam gezien.  
 
LEV 88:48 Ik zeg u: Hij heeft Hem gezien; niettemin werd Hij, Die tot de Zijnen kwam, niet begrepen.  
 
LEV 88:49 Het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis begrijpt het niet; doch de dag zal komen, 
wanneer gij zelfs God zult begrijpen, wanneer gij in Hem en door Hem levend zijt gemaakt.  
 
LEV 88:50 Dan zult gij weten, dat gij Mij hebt gezien, dat Ik besta, en dat Ik het ware Licht ben, dat in u is, 
en dat gij in Mij zijt; anders zoudt gij niet kunnen toenemen.  
 



LEV 88:51 Ziet, Ik zal deze rijken vergelijken met een man, die een veld heeft; en hij zond zijn 
dienstknechten uit om in het veld te graven.  
 
LEV 88:52 En hij zeide tot de eerste: Ga uit, en werk in het veld, en in het eerste uur zal ik tot u komen, 
en gij zult de vreugde mijns aanschijns aanschouwen.  
 
LEV 88:53 En hij zeide tot de tweede: Gaat gij eveneens naar het veld, en in het tweede uur zal ik tot u 
komen met de vreugde mijns aanschijns.  
 
LEV 88:54 En eveneens tot de derde zeide hij: Ik zal u bezoeken;  
 
LEV 88:55 En zo sprak hij tot de vierde, en zo vervolgens tot de twaalfde.  
 
LEV 88:56 En de heer van het veld ging naar de eerste in het eerste uur, en verbleef dat ganse uur met 
hem, en hij werd verheugd gemaakt met de glans van het aangezicht zijns heren.  
 
LEV 88:57 En toen ging hij heen van de eerste, opdat hij de tweede eveneens mocht bezoeken, en de 
derde, en de vierde, en zo vervolgens tot de twaalfde.  
 
LEV 88:58 En aldus ontvingen zij allen de glans van het aangezicht huns heren, een ieder in zijn uur, en 
in zijn tijd, en in zijn stonde -  
 
LEV 88:59 Beginnende bij de eerste en zo vervolgens tot de laatste, en van de laatste tot de eerste, en 
van de eerste tot de laatste;  
 
LEV 88:60 Een ieder op zijn beurt, totdat zijn uur ten einde was, zoals zijn heer hem had geboden, opdat 
zijn heer in hem mocht worden verheerlijkt, en hij in zijn heer, opdat zij allen mochten worden verheerlijkt.  
 
LEV 88:61 Daarom wil Ik deze gelijkenis toepassen op al deze koninkrijken en de inwoners er van - elk 
koninkrijk in zijn uur, en in zijn tijd en in zijn stonde, ja, volgens het besluit, dat God heeft genomen.  
 
LEV 88:62 En verder, voorwaar zeg Ik tot u, Mijn vrienden: Ik laat deze gezegden met u, om ze in uw hart 
te overpeinzen, met dit gebod, dat Ik u geef, dat gij Mij moet aanroepen, terwijl Ik nabij ben -  
 
LEV 88:63 Nadert tot Mij, en Ik zal tot u naderen, zoekt Mij naarstig, en gij zult Mij vinden; bidt, en gij zult 
ontvangen; klopt, en u zal worden opengedaan.  
 
LEV 88:64 Wat gij de Vader ook in Mijn naam zult vragen, dat nuttig is voor u, zal u worden gegeven;  
 
LEV 88:65 En indien gij iets vraagt, dat voor u niet nuttig is, zal het zich tot uw veroordeling keren.  
 
LEV 88:66 Ziet, hetgeen gij hoort, is als de stem eens roependen in de woestijn - in de woestijn, omdat gij 
hem niet kunt zien - Mijn stem, want Mijn stem is Geest; Mijn Geest is waarheid; waarheid verblijft en 
heeft geen einde, en indien ze in u is, zal ze overvloedig zijn.  
 
LEV 88:67 En indien uw oog alleen op Mijn eer is gericht, zal uw ganse lichaam met licht worden vervuld, 
en er zal in u geen duisternis zijn; en hij, die met licht is vervuld, begrijpt alle dingen.  
 
LEV 88:68 Heiligt u daarom, opdat uw gemoed oprecht voor God worde, en de dagen zullen komen, dat 
gij Hem zult zien; want Hij zal Zijn aangezicht voor u ontsluieren, en het zal in Zijn tijd geschieden, en op 
Zijn wijze, en overeenkomstig Zijn wil.  
 
LEV 88:69 Gedenkt de grote en laatste belofte, die Ik u heb gemaakt; werpt uw ijdele gedachten verre 
van u, en onthoudt u volkomen van buitensporig gelach.  
 



LEV 88:70 Vertoeft, vertoeft in deze plaats, en roept een plechtige bijeenkomst te zamen, namelijk van 
hen, die de eerste arbeiders in dit laatste koninkrijk zijn.  
 
LEV 88:71 En laten zij, die zij op hun reizen hebben gewaarschuwd, de Here aanroepen, en de 
waarschuwing, die zij hebben ontvangen, enige tijd in hun hart overpeinzen.  
 
LEV 88:72 Ziet, Ik zal voor uw kudden zorgen, en ouderlingen verschaffen en tot hen zenden.  
 
LEV 88:73 Ziet, Ik zal Mijn werk in de daarvoor bestemde tijd bespoedigen.  
 
LEV 88:74 En Ik geef u, die de eerste arbeiders in dit laatste koninkrijk zijt, een gebod om u bijeen te 
vergaderen en u te organiseren, u voor te bereiden en u te heiligen; ja, zuivert uw hart, en reinigt uw 
handen en uw voeten voor Mij, opdat Ik u moge reinigen;  
 
LEV 88:75 Opdat Ik tot uw Vader, en uw God en Mijn God moge getuigen, dat gij rein zijt van het bloed 
van dit goddeloos geslacht;. opdat Ik deze belofte, deze grote en laatste belofte, die Ik u heb gedaan, 
moge vervullen, wanneer Ik wil.  
 
LEV 88:76 Ik geef u eveneens een gebod, dat gij van nu af aan in gebed en vasten moet voortgaan.  
 
LEV 88:77 En Ik geef u een gebod. dat gij elkander de leer van het koninkrijk moet onderwijzen.  
 
LEV 88:78 Onderwijst ijverig, en Mijn genade zal met u zijn, opdat gij meer volmaakt moogt worden 
onderricht in de theorie, in de beginselen, in de leer, in de wetten van het evangelie, en in alle dingen, die 
tot het koninkrijk van God behoren, die gij dient te begrijpen;  
 
LEV 88:79 Dingen, zowel in de hemel, op aarde en onder de aarde; dingen, die zijn geweest, die nu zijn, 
en dingen, die binnenkort moeten geschieden; dingen, die binnenslands zijn, en dingen, die buitenslands 
zijn; de oorlogen en de verwikkelingen der natiën, en de oordelen, die op het land zijn; en eveneens een 
kennis van landen en van koninkrijken -  
 
LEV 88:80 Opdat gij in alle dingen moogt zijn voorbereid, wanneer Ik u wederom zal uitzenden ter 
verheerlijking van de roeping, waartoe Ik u heb geroepen, en van de zending, die ik u heb opgedragen.  
 
LEV 88:81 Ziet, Ik zend u uit om tot het volk te getuigen en het te waarschuwen; en het betaamt een 
ieder, die gewaarschuwd is, zijn naaste te waarschuwen.  
 
LEV 88:82 Daarom hebben zij geen verontschuldiging, en hun zonden rusten op hun eigen hoofd.  
 
LEV 88:83 Hij, die Mij vroeg zoekt, zal Mij vinden en niet worden verlaten.  
 
LEV 88:84 Vertoeft daarom, en arbeidt ijverig, opdat gij in uw bediening moogt worden vervolmaakt om 
voor de laatste maal uit te gaan onder de niet-Joden, zo velen als Here zal noemen, om de wet toe te 
binden en het getuigenis te verzegelen, en om de heiligen voor te bereiden op het uur des oordeels, dat 
zal komen;  
 
LEV 88:85 Opdat hun ziel aan de toorn van God moge ontkomen, aan de gruwel der verwoesting, die de 
goddelozen wacht, zowel in deze wereld, als in de komende wereld. Voorwaar zeg Ik u: Laten zij, die niet 
de eerste ouderlingen zijn, in de wijngaard voortgaan, totdat de stem des Heren hen zal roepen, want hun 
tijd is nog niet gekomen; hun klederen zijn nog niet rein van het bloed van dit geslacht.  
 
LEV 88:86 Blijft in de vrijheid, waarmede gij zijt vrijgemaakt; verstrikt u niet in zonde, maar laat uw 
handen rein zijn totdat de Here komt.  
 
LEV 88:87 Want niet vele dagen hierna zal de aarde beven en waggelen als een dronken man; en de zon 
zal haar aangezicht verbergen, en weigeren licht te geven; en de maan zal in bloed zijn gebaad; en de 



sterren zullen buitengewoon toornig worden, en zichzelf ternederwerpen als een vijg, die van een 
vijgeboom valt.  
 
LEV 88:88 En na uw getuigenis komen toorn en verontwaardiging op het volk.  
 
LEV 88:89 Want na uw getuigenis komt het getuigenis van aardbevingen, die gekreun in het midden der 
aarde zullen veroorzaken, en de mensen zullen op de grond vallen, en niet kunnen staan.  
 
LEV 88:90 En eveneens komt het getuigenis van de stem der donderslagen, en de stem der 
bliksemschichten, en de stem der stormwinden, en de stem van de golven der zee, die zich buiten hun 
grenzen verheffen.  
 
LEV 88:91 En alles zal in beroering zijn; waarlijk, het hart der mensen zal bezwijken, want vrees zal op 
alle mensen komen.  
LEV 88:92 En engelen zullen door het midden des hemels vliegen, en de bazuin van God doen schallen, 
en met luider stem roepen: Bereidt u, bereidt u, o gij bewoners der aarde, want het oordeel van onze God 
is gekomen. Ziet de Bruidegom komt; gaat uit om Hem te ontmoeten.  
 
LEV 88:93 En onmiddellijk zal er een groot teken in de hemel verschijnen, en alle mensen zullen het te 
zamen zien.  
 
LEV 88:94 En een andere engel zal zijn bazuin doen schallen, en roepen: Die grote kerk, de moeder der 
gruwelen, die alle natiën van de wijn des toorns harer hoererij deed drinken, en die de heiligen van God 
vervolgde, en die hun bloed vergoot - zij, die op de vele wateren is gezeten, en op de eilanden der zee - 
ziet, zij is het onkruid der aarde; zij is in bundelen gebonden, haar banden zijn sterk gemaakt, niemand 
kan ze losmaken; daarom is zij gereed te worden verbrand. En hij zal zijn bazuin lang en luid doen 
schallen, en alle natiën zullen het horen.  
 
LEV 88:95 En een half uur lang zal er stilte in de hemel zijn; en onmiddellijk hierna zal het voorhangsel 
des hemels worden ontrold, zoals een papierrol wordt ontrold, nadat deze is opgerold, en het aangezicht 
des Heren zal worden ontsluierd;  
 
LEV 88:96 En de heiligen, die op aarde zijn, die levend zijn, zullen worden veranderd en opgenomen om 
Hem te ontmoeten.  
 
LEV 88:97 En zij, die in hun graven hebben geslapen, zullen te voorschijn komen, want hun graven zullen 
worden geopend; en ook zij zullen worden opgenomen om Hem in het midden van de pilaar des hemels 
te ontmoeten  
 
LEV 88:98 Zij zijn van Christus, de eerste vruchten, zij, die met Hem het eerst zullen nederdalen, en zij, 
die op aarde en in hun graven zijn, die het eerst worden opgenomen om Hem te ontmoeten; en dit alles 
geschiedt door het geluid van het geschal der bazuin van de engel Gods.  
 
LEV 88:99 En hierna zal een andere engel zijn bazuin doen schallen, die de tweede bazuin is; en dan 
komt de verlossing van hen, die van Christus zijn bij Zijn komst, zij, die hun deel hebben ontvangen in die 
gevangenis, welke voor hen is bereid, opdat zij het evangelie mochten ontvangen, en worden geoordeeld 
naar de mens in het vlees.  
 
LEV 88:100 En verder zal een andere bazuin schallen, die de derde bezuin is; en dan komen de geesten 
van mensen, die moeten worden geoordeeld, en onder veroordeling worden bevonden.  
 
LEV 88:101 En dezen zijn de overigen van de doden; en zij leven niet weder, alvorens de duizend jaren 
zijn verstreken, noch tot het einde der aarde.  
 



LEV 88:102 En een andere bazuin zal schallen, de vierde bazuin, die uitroept: Onder hen, die tot de grote 
en laatste dag, namelijk tot het einde moeten verblijven, zijn er gevonden, die nog steeds onrein zullen 
blijven.  
 
LEV 88:103 En een andere bazuin zal schallen, die de vijfde bazuin is, die de vijfde engel is, die het 
eeuwig evangelie overbrengt voor alle natiën. talen en volken, en die door het midden des hemels vliegt;  
 
LEV 88:104 En dit zal het geschal van zijn bazuin zijn tot alle mensen, zowel in de hemel als op aarde, en 
die onder de aarde zijn want ieder oor zal het horen, en iedere knie zal zich buigen, en iedere tong zal 
belijden, terwijl zij het geschal van de bazuin horen, die zegt: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, Die 
voor eeuwig op de troon zit; want het uur van Zijn oordeel is gekomen.  
 
LEV 88:105 En verder zal een andere engel, die de zesde engel is, zijn bazuin doen schallen, en 
uitroepen: Zij, die alle natiën van de wijn des toorns harer hoererij deed drinken, is gevallen; zij is 
gevallen, gevallen!  
 
LEV 88:106 En verder zal een andere engel, die de zevende engel is, zijn bazuin doen schallen, en 
uitroepen: Het is volbracht! Het is volbracht! Het Lam Gods heeft overwonnen en de wijnpers alleen 
getreden, namelijk de wijnpers van de grimmigheid des toorns van de Almachtige God.  
 
LEV 88:107 En dan zullen de engelen met de heerlijkheid van Zijn macht worden gekroond, en de 
heiligen zullen met Zijn heerlijkheid worden vervuld, en hun erfdeel ontvangen en aan Hem gelijk worden 
gemaakt.  
 
LEV 88:108 En dan zal de eerste engel wederom zijn bazuin in de oren van alle levenden doen schallen, 
en de geheime daden der mensen en de machtige werken van God in de eerste duizend jaren 
openbaren.  
 
LEV 88:109 En dan zal de tweede engel zijn bazuin doen schallen, en de geheime daden der mensen, en 
de gedachten en voornemens van hun hart, alsmede de machtige werken van God in de tweede duizend 
jaren openbaren -  
 
LEV 88:110 En zo voort, totdat de zevende engel zijn bazuin zal doen schallen; en hij zal op het land en 
op de zee staan, en zweren in de naam van Hem, Die op de troon zit, dat er geen tijd meer zal zijn; en 
Satan, die oude slang, die de duivel wordt genoemd, zal worden gebonden en voor een tijdperk van 
duizend jaren niet worden losgelaten.  
 
LEV 88:111 En dan zal hij voor een korte tijd worden losgelaten, opdat hij zijn legers moge 
bijeenbrengen.  
 
LEV 88:112 En Michaël, de zevende engel, namelijk de aartsengel, zal zijn legers bijeenbrengen, 
namelijk de heirscharen des hemels.  
 
LEV 88:113 En de duivel zal zijn legers bijeenbrengen, namelijk de heirscharen der hel, en ten strijde 
trekken tegen Michaél en zijn legers.  
 
LEV 88:114 En dan komt de strijd van de grote God; en de duivel en zijn legers zullen in hun eigen plaats 
worden geworpen, zodat zij in het geheel geen macht meer over de heiligen zullen hebben.  
 
LEV 88:115 Want Michaël zal hun oorlogen voeren, en hem overwinnen, die naar de troon streeft van 
Hem, Die op de troon zit, namelijk van het Lam.  
 
LEV 88:116 Dit is de heerlijkheid van God en van de geheiligden; en zij zullen de dood niet meer zien.  
 
LEV 88:117 Daarom, voorwaar zeg Ik u, Mijn vrienden: Roept uw plechtige vergadering bijeen, zoals Ik u 
heb geboden.  



 
LEV 88:118 En omdat niet allen geloof hebben, moet gij ijverig woorden van wijsheid zoeken en deze 
elkander onderwijzen; ja, put woorden van wijsheid ui de beste boeken; zoekt wetenschap, ja, door studie 
alsmede door geloof.  
 
LEV 88:119 Organiseert u, vervaardigt elk noodzakelijk voorwerp, en vestigt een huis, ja, een huis des 
gebeds, een huis van vasten, een huis des geloofs, een huis van wetenschap, een huis van heerlijkheid, 
een huis van orde, een huis van God;  
 
LEV 88:120 Opdat uw ingaan in de naam des Heren moge zijn, en opdat uw uitgaan in de naam des 
Heren moge zijn; opdat al uw begroetingen in de naam des Heren mogen zijn, met opgeheven handen tot 
de Allerhoogste.  
 
LEV 88:121 Eindigt daarom met uw lichtzinnig gepraat, met alle gelach, met al uw wellustige verlangens, 
met al uw trots en lichtzinnigheid, en met al uw goddeloze daden.  
 
LEV 88:122 Stelt onder u een leraar aan, en laten niet allen tegelijk spreken; maar laat er één tegelijk 
spreken, en laten allen naar zijn woorden luisteren, opdat wanneer een ieder heeft gesproken, allen door 
elkander mogen zijn opgebouwd, en opdat een ieder een gelijk voorrecht moge hebben.  
 
LEV 88:123 Ziet toe elkander lief te hebben, houdt op hebzuchtig te zijn, leert mededeelzaam te zijn 
jegens elkander, zoals het evangelie vereist.  
 
LEV 88:124 Houdt op ledig te gaan; houdt op onrein te zijn; houdt op bij elkander fouten te zoeken; houdt 
op langer te slapen dan nodig is; gaat vroeg naar bed, opdat gij niet vermoeid zijt; staat vroeg op, opdat 
uw lichaam en uw geest mogen worden versterkt.  
 
LEV 88:125 En bovenal, bekleedt uzelf - als met een gewaad - met de mantel der naastenliefde, die de 
mantel van volmaaktheid en vrede is.  
 
LEV 88:126 Bidt altijd, totdat Ik kom, opdat gij niet moogt versagen. Ziet, Ik zal spoedig komen, en u tot 
Mij nemen. Amen.  
 
LEV 88:127 En verder, wat betreft de orde van het huis, bereid voor het presidentschap van de school 
der profeten, die is gevestigd voor hun onderricht in al hetgeen voor hen nodig is, namelijk voor alle 
beambten der kerk, of met andere woorden, voor hen, die tot de bediening in de kerk zijn geroepen, van 
hogepriesters tot diakenen -  
 
LEV 88:128 Dit zal de orde van het huis van het presidentschap der school zijn: Hij, die is aangesteld tot 
president, of tot leraar, moet op zijn post zijn in het huis, dat voor hem zal worden bereid.  
 
LEV 88:129 Daarom moet hij de eerste in het huis van God zijn, op zulk een plaats, dat de vergaderden 
in het huis zijn woorden nauwkeurig en duidelijk mogen horen, zonder dat hij met een luide stem spreekt.  
 
LEV 88:130 En wanneer hij het huis van God binnenkomt - want hij behoort het eerst in het huis te zijn; 
ziet, dit is schoon, opdat hij een voorbeeld moge zijn -  
 
LEV 88:131 Moet hij zich geknield in gebed tot God wenden tot teken of ter gedachtenis aan het eeuwig 
verbond.  
 
LEV 88:132 En wanneer er één of meerderen na hem binnenkomen, moet de leraar opstaan, en zijn 
broeder of broederen met ten hemel opgeheven handen met deze woorden begroeten:  
 
LEV 88:133 Zijt gij een broeder, of zijt gij broederen? Ik groet u in de naam van de Here Jezus Christus 
tot teken of ter gedachtenis aan het eeuwig verbond, in welk verbond ik u ontvang als deelgenoot met 
een vast, onbeweeglijk en onveranderlijk besluit om in de banden der liefde door de genade Gods uw 



vriend en broeder te zijn, om voor eeuwig met dankzegging onberispelijk in alle geboden van God te 
wandelen. Amen.  
 
LEV 88:134 En hij, die onwaardig wordt bevonden voor deze begroeting, zal zich niet met u vergaderen; 
want gij moet niet toestaan, dat Mijn huis door hem zal worden ontheiligd.  
 
LEV 88:135 En zij, die binnenkomen en Mij getrouw zijn, en broederen zijn, moeten de president of de 
leraar met ten hemel opgeheven handen begroeten met datzelfde gebed en verbond, of door Amen te 
zeggen, ten teken hier van.  
 
LEV 88:136 Ziet, voorwaar zeg Ik u: Dit is een voorbeeld voor u als een wederzijdse begroeting in het 
huis van God in de school der profeten.  
 
LEV 88:137 En gij zijt geroepen dit door gebed en dankzegging te doen, zoals de Geest Zich zal uiten in 
al uw handelingen in het huis des Heren, in de school der profeten, opdat het een heiligdom moge 
worden, een tabernakel des Heiligen Geestes te uwer opbouwing.  
 
LEV 88:138 En gij moet niemand uwer in deze school opnemen, tenzij hij rein is van het bloed van dit 
geslacht;  
 
LEV 88:139 En hij moet door de verordening der voetwassing worden opgenomen, want voor dit doel 
was de verordening der voetwassing ingesteld.  
 
LEV 88:140 De verordening der voetwassing moet door de president of de presiderende ouderling der 
kerk worden bediend.  
 
LEV 88:141 Deze verordening moet met gebed worden begonnen; en na het nuttigen van brood en wijn, 
moet hij zich omgorden volgens het voorbeeld, dat wordt gegeven in het dertiende hoofdstuk van het 
getuigenis van Johannes aangaande Mij. Amen.  
 

Afdeling 89 
 
LEV 89:1 Een Woord van Wijsheid, ten nutte van de raad van hogepriesters, die in Kirtland is vergaderd, 
en voor de kerk, en eveneens voor de heiligen in Zion -  
 
LEV 89:2 Om als een groet te worden gezonden; niet als gebod of met dwang, maar als een openbaring 
en als het woord van wijsheid, dat de orde en de wil van God toont voor het tijdelijk welzijn van alle 
heiligen in de laatste dagen -  
 
LEV 89:3 Gegeven als een beginsel met een belofte, en aangepast aan de gesteldheid van de zwakken 
en zwaksten van alle heiligen, die heiligen zijn of kunnen worden genoemd.  
 
LEV 89:4 Ziet, voorwaar, aldus zegt de Here tot u: Tengevolge van de listen en lagen, die in de laatste 
dagen in het hart van samenspannende mensen bestaan en zullen bestaan, heb Ik u gewaarschuwd, en 
waarschuw Ik u van te voren, door u dit woord van wijsheid door openbaring te geven -  
 
LEV 89:5 Dat, wanneer iemand onder u wijn of sterke drank drinkt, dit niet goed is, noch aangenaam in 
de ogen van uw Vader, tenzij gij te zamen zijt vergaderd om Hem uw sacramenten op te dragen.  
 
LEV 89:6 En ziet, dan moet het wijn zijn, ja, reine wijn van de druif des wijnstoks, door uzelf bereid.  
 
LEV 89:7 En verder, sterke dranken zijn niet voor de buik, maar voor het wassen van uw lichaam.  
 
LEV 89:8 En verder, tabak is niet voor het lichaam noch voor de buik, en is niet goed voor de mens, maar 
is een kruid voor kneuzingen en al het zieke vee, om met oordeel en bedrevenheid te worden gebruikt.  
 



LEV 89:9 En verder, hete dranken zijn niet voor het lichaam of de buik.  
 
LEV 89:10 En verder. voorwaar zeg Ik u: Alle heilzame kruiden heeft God bestemd voor het gestel, de 
aard en het gebruik van de mens -  
 
LEV 89:11 Leder kruid en iedere vrucht op hun tijd; al deze om met voorzichtigheid en dankzegging te 
worden gebruikt.  
 
LEV 89:1 Ja, Ik, de Here, heb eveneens het vlees van de beesten en van de vogelen der lucht bestemd 
om met dankzegging door de mens te worden gebruikt; niettemin moet het met spaarzaamheid worden 
gebruikt;  
 
LEV 89:13 En het is Mij aangenaam, dat het niet zou worden gebruikt, dan alleen in de wintertijd, of in 
tijden van koude of hongersnood.  
 
LEV 89:14 Alle graan is bestemd voor het gebruik door mens en dier, om het hoofdvoedsel te zijn, niet 
alleen voor de mens, maar ook voor het gedierte des velds en de vogelen des hemels, en alle wilde 
dieren, die over de aarde lopen of kruipen;  
 
LEV 89:15 En deze heeft God geschapen om alleen in tijden van hongersnood en grote schaarste door 
de mens te worden genuttigd.  
 
LEV 89:16 Alle graan is goed als voedsel voor de mens, evenals de vrucht des wijnstoks, en alles wat 
vruchten voortbrengt, hetzij in de grond, of boven de grond -  
 
LEV 89:17 Niettemin, tarwe is voor de mens, ma´s voor de os, haver voor het paard, rogge voor de 
vogelen en de varkens en alle beesten des velds, en gerst voor alle nuttige dieren, en voor het bereiden 
van alcoholvrije dranken, evenals het andere graan.  
 
LEV 89:18 En alle heiligen, die deze woorden ter harte zullen nemen en nakomen, en in gehoorzaamheid 
aan de geboden zullen leven, zullen gezondheid in hun navel, en merg in hun beenderen ontvangen.  
 
LEV 89:19 En zij zullen wijsheid en grote schatten aan kennis vinden, ja, verborgen schatten;  
 
LEV 89:20 En zij zullen lopen en niet moede worden, wandelen en niet mat worden.  
 
LEV 89:21 En Ik, de Here, geef hun een belofte, dat de engel der verwoesting aan hen zal voorbijgaan, 
zoals aan de kinderen IsraÙls, en hen niet zal doden. Amen.  
 

Afdeling 90 
 
LEV 90:1. Aldus zegt de Here: Voorwaar, voorwaar zeg Ik tot u, Mijn zoon, uw zonden zijn u volgens uw 
smeekbede vergeven, want uw gebeden en de gebeden van uw broederen zijn tot in Mijn oren 
opgestegen.  
 
LEV 90:2 Daarom zijt gij van nu af aan gezegend, gij, die de sleutelen van het koninkrijk draagt, die aan u 
zijn gegeven, welk koninkrijk voor de laatste maal te voorschijn komt.  
 
LEV 90:3 Voorwaar zeg Ik u: De sleutelen van dit koninkrijk zullen u nimmer worden ontnomen, terwijl gij 
in de wereld zijt, en evenmin in de komende wereld;  
 
LEV 90:4 Niettemin zullen door u de woorden [Gods] aan een ander worden gegeven, en wel aan de 
kerk.  
 
LEV 90:5 En laten allen, die de woorden Gods ontvangen, zich in acht nemen op welke wijze zij ze 
beschouwen, opdat zij er niet lichtzinnig over denken en daardoor onder veroordeling worden gebracht, 



en struikelen en vallen, wanneer de stormen opsteken, de winden waaien en de regens nedervallen en 
tegen hun huis slaan.  
 
LEV 90:6 En verder, voorwaar zeg Ik tot uw broederen, Sidney Rigdon en Frederick G. Williams, dat hun 
zonden hun eveneens zijn vergeven, en zij worden in het houden der sleutelen van dit laatste koninkrijk 
als uw gelijken beschouwd;  
 
LEV 90:7 En tevens door uw bediening in het houden van de sleutelen van de school der profeten, die Ik 
u heb geboden te stichten;  
 
LEV 90:8 Opdat zij daardoor in hun bediening mogen worden vervolmaakt voor het welzijn van Zion, van 
de natiën Israëls, en van de niet-Joden, zo velen, als er willen geloven;  
 
LEV 90:9 Opdat zij door uw bediening het woord mogen ontvangen, en dat door hun bediening het woord 
naar de einden der aarde moge voortgaan, eerst naar de niet-Joden, en ziet, dan zullen zij zich tot de 
Joden wenden.  
 
LEV 90:10 En dan komt de dag, waarop de arm van de Here in macht zal worden geopenbaard om de 
natiën, de natiën der heidenen, het huis van Jozef, te overtuigen van het evangelie hunner zaligheid.  
 
LEV 90:11 Want te dien dage zal het geschieden, dat een ieder de volheid van het evangelie in zijn eigen 
tong, en in zijn eigen taal zal hor en door hen, die tot deze macht zijn geordend door de bediening van de 
Trooster, Die op hen voor de openbaring van Jezus Christus is uitgestort.  
 
LEV 90:12 En nu, voorwaar zeg Ik tot u: Ik geef u een gebod, in de bediening en in het presidentschap 
voort te gaan.  
 
LEV 90:13 En na het beëindigen van de vertaling der profeten zult gij van die tijd af presideren over de 
aangelegenheden van de kerk en de school,  
 
LEV 90:14 En van tijd tot tijd openbaringen ontvangen - zoals die door de Trooster zullen worden 
bekendgemaakt - om de verborgenheden van het koninkrijk te ontvouwen;  
 
LEV 90:15 En de gemeenten in orde brengen, en studeren en leren, en bekend worden met alle goede 
boeken, en met talen, tongen en volken.  
 
LEV 90:16 En het zal uw ganse leven uw taak en uw zending zijn om in raadsvergaderingen te 
presideren, en alle aangelegenheden van deze kerk en dit koninkrijk in orde te brengen.  
 
LEV 90:17 Weest niet beschaamd noch verward; maar weest gewaarschuwd voor al uw hoogmoed en 
trots, want deze brengen een valstrik voor uw ziel.  
 
LEV 90:18 Brengt uw huis in orde; houdt traagheid en onreinheid verre van u.  
 
LEV 90:19 Nu, voorwaar zeg Ik tot u: Laat er zo spoedig mogelijk een plaats worden bereid voor het 
gezin van uw raadgever en secretaris, namelijk Frederick G. Williams.  
 
LEV 90:20 En laat Mijn bejaarde dienstknecht Joseph Smith Sr. met zijn familie op de plaats blijven, waar 
hij nu woont; en laat deze plaats niet worden verkocht, voordat de Here het zal mededelen.  
 
LEV 90:21 En laat Mijn raadgever, namelijk Sidney Rigdon, blijven waar hij nu woont, totdat de Here 
[anders] zal mededelen.  
 
LEV 90:22 En laat de bisschop ijverig naar een zaakwaarnemer zoeken, en laat het iemand zijn, die 
rijkdommen bezit - een man van God, en met een groot geloof -  
 



LEV 90:23 Opdat hij daarmede in staat zal zijn elke schuld af te doen; opdat de voorraadschuur des 
Heren in de ogen van het volk niet te schande moge worden gemaakt.  
 
LEV 90:24 Zoekt ijverig, bidt altijd, en weest gelovig, en alle dingen zullen voor uw welzijn samenwerken, 
indien gij oprecht wandelt en het verbond gedenkt, dat gij met elkander hebt gemaakt.  
 
LEV 90:25 Houdt uw huishouding klein, met betrekking tot hen, die niet tot uw gezin behoren, in het 
bijzonder gij, Mijn bejaarde dienstknecht Joseph Smith Sr.  
 
LEV 90:26 Opdat die dingen, welke voor ulieden zijn bereid om Mijn werk ten uitvoer te brengen, u niet 
worden ontnomen en gegeven aan hen, die niet waardig zijn -  
 
LEV 90:27 En dat gij daardoor wordt verhinderd die te volbrengen, welke Ik u heb geboden.  
 
LEV 90:28 En verder, voorwaar zeg Ik u: Het is Mijn wil, dat Mijn dienstmaagd Vienna Jaques geld zal 
ontvangen om haar uitgaven te bestrijden en naar het land Zion op te trekken;  
 
LEV 90:29 En het overblijvende geld mag aan Mij worden toegewijd, en zij zal in de door Mij bestemde 
tijd worden beloond.  
 
LEV 90:30 Voorwaar zeg Ik u, dat het goed is in Mijn ogen, dat zij naar het land Zion optrekt, en van de 
bisschop erfland ontvangt;  
 
LEV 90:31 Opdat zij zich in vrede moge vestigen, voor zoverre zij getrouw is, en van die tijd af haar 
dagen niet in ledigheid zal doorbrengen.  
 
LEV 90:32 En zie, voorwaar zeg Ik U, dat gij dit gebod moet schrijven, en uw broederen in Zion met een 
liefderijke groet zeggen, dat Ik u heb geroepen om in de door Mij bestemde tijd ook over Zion te 
presideren.  
 
LEV 90:33 Laten zij daarom ophouden Mij aangaande deze zaak te vermoeien.  
 
LEV 90:34 Zie, Ik zeg u, dat uw broederen in Zion beginnen zich te bekeren, en de engelen verheugen 
zich over hen.  
 
LEV 90:35 Niettemin ben Ik niet tevreden over vele dingen; evenmin ben Ik tevreden met Mijn 
dienstknechten William E. M'Lellin en Sidney Gilbert; en de bisschop en anderen moeten zich eveneens 
van vele dingen bekeren.  
 
LEV 90:36 Maar voorwaar zeg Ik u, dat Ik, de Here, met Zion zal twisten, en met haar sterken zal pleiten, 
en haar kastijden, totdat ze overwint en rein is in Mijn ogen.  
 
LEV 90:37 Want Zion zal niet uit haar plaats worden bewogen. Ik, de Here, heb het gesproken. Amen.  
 

Afdeling 91 
 
LEV 91:1 Voorwaar, aldus spreekt de Here tot u aangaande de Apocriefe boeken: Er zijn vele dingen in 
vervat, die waar zijn, en ze zijn grotendeels juist vertaald;  
 
LEV 91:2 Er zijn vele dingen in vervat, die niet waar zijn, en die er door mensenhanden zijn bijgevoegd.  
 
LEV 91:3 Voorwaar, Ik zeg u, dat het niet nodig is, dat de Apocriefe boeken worden vertaald.  
 
LEV 91:4 Daarom, laat een ieder, die ze leest, het wel begrijpen, want de Geest openbaart waarheid;  
 



LEV 91:5 En een ieder, die door de Geest wordt verlicht, zal hierdoor worden gebaat. 6. En een ieder, die 
niet door de Geest ontvangt, kan niet worden gebaat. Daarom is het niet nodig, dat ze worden vertaald. 
Amen.  
 

Afdeling 92 
 
LEV 92:1 Voorwaar, aldus zegt de Here: Ik geef aan de verenigde orde, die overeenkomstig het te voren 
gegeven gebod is georganiseerd, een openbaring en gebod aangaande Frederick G. Williams, dat gij 
hem in de orde moet opnemen. Wat Ik tot één zeg, zeg Ik tot allen.  
 
LEV 92:2 En verder zeg Ik tot u, Mijn dienstknecht Frederick G. Williams: Gij moet een werkzaam lid in 
deze orde worden; en voor zoverre gij getrouw zijt in het onderhouden van alle vorige geboden, zult gij 
voor eeuwig worden gezegend. Amen.  
 

Afdeling 93 
 
LEV 93:1 Voorwaar, aldus zegt de Here: Het zal geschieden, dat een ieder, die zijn zonden verzaakt, en 
tot Mij komt, Mijn naam aanroept, Mijn stem gehoorzaamt, en Mijn geboden onderhoudt, Mijn aangezicht 
zal zien, en weten, dat Ik ben;  
 
LEV 93:2 En dat Ik het ware Licht ben, Dat ieder mens verlicht, die in de wereld komt;  
 
LEV 93:3 En dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij is, en de Vader en Ik één zijn -  
 
LEV 93:4 De Vader, omdat Hij Mij van Zijn volheid heeft gegeven, en de Zoon, omdat Ik in de wereld was 
en vlees tot Mijn tabernakel maakte, en onder de zonen der mensen woonde.  
 
LEV 93:5 Ik was in de wereld en ontving van Mijn Vader, en de werken van Hem werden duidelijk 
geopenbaard.  
 
LEV 93:6 En Johannes zag, en gaf getuigenis van de volheid van Mijn heerlijkheid, en de volheid van het 
getuigenis van Johannes zal hierna worden geopenbaard.  
 
LEV 93:7 En hij gaf getuigenis en zeide: Ik zag Zijn heerlijkheid, dat Hij in den beginne was, voordat de 
wereld was;  
 
LEV 93:8 Daarom, in den beginne was het Woord, want Hij was het Woord, namelijk de Boodschapper 
der zaligheid -  
 
LEV 93:9 Het Licht en de Verlosser der wereld; de Geest der waarheid, Die in de wereld kwam, omdat de 
wereld door Hem was gemaakt, en in Hem was het leven en het licht der mensen.  
 
LEV 93:10 De werelden werden door Hem gemaakt; de mens werd door Hem gemaakt; alle dingen 
werden door Hem gemaakt, en in Hem en uit Hem.  
 
LEV 93:11 En ik, Johannes, geef getuigenis, dat ik Zijn heerlijkheid heb gezien, als de heerlijkheid van de 
Eniggeborene des Vaders, vol genade en waarheid, namelijk de Geest der  waarheid, Die kwam en in het 
vlees woonde, en Zich onder ons bevond.  
 
LEV 93:12 En ik, Johannes, zag, dat Hij aanvankelijk niet van de volheid ontving, maar genade op 
genade ontving;  
 
LEV 93:13 En Hij ontving aanvankelijk niet van de volheid, maar ging van genade tot genade voort, totdat 
Hij een volheid had ontvangen;  
 



LEV 93:14 En aldus werd Hij de Zoon van God genoemd, omdat Hij aanvankelijk niet van de volheid 
ontving;  
 
LEV 93:15 En ik, Johannes, geef getuigenis, en ziet, de hemelen werden geopend, en de Heilige Geest 
daalde op Hem neder in de gedaante van een duif, en bleef op Hem; en er kwam een stem uit de hemel, 
die zeide: Deze is Mijn geliefde Zoon.  
 
LEV 93:16 En ik, Johannes, geef getuigenis, dat Hij een volheid van de heerlijkheid des Vaders ontving;  
 
LEV 93:17 En Hij ontving alle macht, zowel in de hemel als op de aarde, en de heerlijkheid des Vaders 
was met Hem, want Hij woonde in Hem.  
 
LEV 93:18 En indien gij getrouw zijt, zal het geschieden, dat gij de volheid van het getuigenis van 
Johannes zult verkrijgen.  
 
LEV 93:19 Ik geef u deze woorden, opdat gij moogt verstaan en weten hoe te aanbidden, en Wie gij 
aanbidt, opdat gij in Mijn naam tot de Vader moogt komen, en te bestemder tijd van Zijn volheid 
ontvangen.  
 
LEV 93:20 Want indien gij Mijn geboden onderhoudt, zult gij van Zijn volheid ontvangen, en in Mij worden 
verheerlijkt, zoals Ik in de Vader ben verheerlijkt; daarom zeg Ik u: Gij zult genade op genade ontvangen.  
 
LEV 93:21 En nu, voorwaar zeg Ik u: Ik was in den beginne bij de Vader, en ben de Eerstgeborene;  
 
LEV 93:22 En allen, die uit Mij zijn geboren, zijn deelhebbers aan de heerlijkheid des Vaders, en zijn de 
kerk van de Eerstgeborene.  
 
LEV 93:23 Gij waart eveneens in den beginne bij de Vader; namelijk hetgeen Geest is, de Geest der 
waarheid;  
 
LEV 93:24 En waarheid is kennis der dingen, zoals ze zijn, en zoals ze waren, en zoals ze zullen worden;  
 
LEV 93:25 En wat ook meer of minder is dan dit, is de geest van die boze, die sedert den beginne een 
leugenaar was.  
 
LEV 93:26 De Geest der waarheid is van God. Ik ben de Geest der waarheid, en Johannes gaf getuigenis 
van Mij en zeide: Hij ontving een volheid der waarheid, ja, zelfs van alle waarheid;  
 
LEV 93:27 En niemand ontvangt een volheid, tenzij hij Zijn geboden onderhoudt.  
 
LEV 93:28 Hij, die Zijn geboden onderhoudt, ontvangt waarheid en licht, totdat hij in waarheid is 
verheerlijkt, en alle dingen weet.  
 
LEV 93:29 De mens was eveneens in den beginne bij God. Intelligentie, of het licht der waarheid, werd 
niet geschapen of gemaakt, en dit kan inderdaad ook niet.  
 
LEV 93:30 Alle waarheid is onafhankelijk in die sfeer, waarin God ze heeft geplaatst, om zelfstandig te 
handelen, evenals alle intelligentie; anders zou er niets bestaan.  
 
LEV 93:31 Ziet, hier is de vrije wil van de mens, en hier is de veroordeling van de mens, omdat hetgeen 
sedert den beginne was, klaar en duidelijk voor hem is, en hij het licht niet ontvangt.  
 
LEV 93:32 En een ieder, wiens geest het licht niet ontvangt, is onder het oordeel.  
 
LEV 93:33 Want de mens is geest. De elementen zijn eeuwig, en geest en element, onscheidbaar 
verbonden, ontvangen een volheid van vreugde;  



 
LEV 93:34 En wanneer ze gescheiden zijn, kan de mens geen volheid van vreugde ontvangen.  
 
LEV 93:35 De elementen zijn de tabernakelen Gods; ja, de mensen zijn tabernakelen Gods, namelijk 
tempelen; en welke tempel ook is ontwijd, zal door God worden verwoest.  
 
LEV 93:36 De heerlijkheid Gods is intelligentie, of met andere woorden, licht en waarheid.  
 
LEV 93:37 Licht en waarheid verzaken de boze.  
 
LEV 93:38 Iedere menselijke geest was in den beginne onschuldig; en omdat God de mens van de val 
heeft verlost, werd de mens wederom, in zijn kinderlijke staat, onschuldig voor God.  
 
LEV 93:39 En de boze komt, en neemt door ongehoorzaamheid en wegens de overlevering hunner 
vaderen, licht en waarheid van de mensenkinderen weg.  
 
LEV 93:40 Maar Ik heb u geboden uw kinderen in licht en waarheid groot te brengen.  
 
LEV 93:41 Maar voorwaar zeg Ik tot u, Mijn dienstknecht Frederick G. Williams: Gij zijt voortgegaan onder 
deze veroordeling;  
 
LEV 93:42 Gij hebt uw kinderen, in strijd met de geboden, geen licht en waarheid onderwezen; en de 
boze heeft nog steeds macht over u, en dit is de oorzaak van uw smart.  
 
LEV 93:43 En nu geef Ik u een gebod: Indien gij wilt worden bevrijd, moet gij uw eigen huis in orde 
brengen, want er zijn vele dingen in uw gezin, die niet zijn, zoals het behoort.  
 
LEV 93:44 Voorwaar, Ik zeg tot Mijn dienstknecht Sidney Rigdon, dat hij in sommige dingen de geboden 
aangaande zijn kinderen niet heeft onderhouden; breng daarom eerst uw huis in orde.  
 
LEV 93:45 Voorwaar, Ik zeg tot Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr., of met andere woorden, Ik zal u 
vrienden noemen, want gij zijt Mijn vrienden, en gij zult bij Mij een erfdeel hebben -  
 
LEV 93:46 Ik heb u ter wille van de wereld dienstknechten genoemd, en ter wille van Mij zijt gij 
dienstknechten der wereld -  
 
LEV 93:47 En nu, voorwaar zeg Ik tot Joseph Smith Jr.: Gij hebt de geboden niet onderhouden, en moet 
noodzakelijk door de Here worden berispt;  
 
LEV 93:48 Uw gezin moet zich noodzakelijk bekeren en enige dingen verzaken, en ernstiger acht geven 
op uw woorden, of uit hun plaats worden verwijderd.  
 
LEV 93:49 Wat Ik tot één zeg, zeg Ik tot allen; bidt altijd, opdat de boze geen macht over u zal hebben, 
en u uit uw plaats zal verwijderen.  
 
LEV 93:50 Eveneens moet Mijn dienstknecht Newel K. Whitney, een bisschop Mijner kerk, worden 
gekastijd, en zijn gezin in orde brengen, en er voor zorgen, dat zij thuis ijveriger zijn en meer 
belangstelling tonen en altijd bidden, anders zullen zij uit hun plaats worden verwijderd.  
 
LEV 93:51 Nu zeg Ik tot u, Mijn vrienden: Laat Mijn dienstknecht Sidney Rigdon zijn reis aanvaarden en 
haast maken, en eveneens het aangename jaar des Heren en het evangelie der zaligheid verkondigen, 
zoals Ik hem zal doen spreken; en door uw eensgezind gebed des geloofs zal Ik hem ondersteunen.  
 
LEV 93:52 En laten ook Mijn dienstknechten Joseph Smith jr. en Frederick G. Williams haast maken, en 
hun zal volgens het gebed des geloofs worden gegeven; en voor zoverre gij Mijn woorden opvolgt, zult gij 
niet worden beschaamd in deze wereld, noch in de komende wereld.  



 
LEV 93:53 En voorwaar zeg Ik u, dat het Mijn wil is, dat gij u moet haasten om Mijn Schriften te vertalen, 
en een kennis te verkrijgen van de geschiedenis, en van landen en van koninkrijken, van wetten van God 
en van mensen, en dit alles voor het welzijn van Zion. Amen.  
 

Afdeling 94 
 
LEV 94:1 En verder, voorwaar zeg Ik u, Mijn vrienden: Ik geef u een gebod, dat gij moet aanvangen de 
stad van de ring van Zion hier in het land Kirtland te ontwerpen, en voorbereidingen te treffen voor een 
begin en voor de fundering van deze stad, te beginnen bij Mijn huis.  
 
LEV 94:2 En ziet, het moet worden gedaan overeenkomstig het plan, dat Ik u heb gegeven.  
 
LEV 94:3 En laat het eerste stuk grond aan de zuidkant aan Mij worden toegewijd voor het bouwen van 
een huis voor het presidentschap, voor het werk van het presidentschap in het ontvangen van 
openbaringen, en voor de bediening van het presidentschap in alle dingen, die tot de kerk en het 
koninkrijk behoren.  
 
LEV 94:4 Voorwaar zeg Ik u, dat de binnenzaal er van vijf en vijftig voet breed, en vijf en zestig voet lang 
moet worden gebouwd.  
 
LEV 94:5 En er moet een beneden- en een bovenzaal zijn volgens het plan, dat u hierna zal worden 
gegeven.  
 
LEV 94:6 En het moet van het fundament af de Here worden toegewijd volgens de orde van het 
priesterschap, overeenkomstig het plan, dat u hierna zal worden gegeven.  
 
LEV 94:7 En het moet de Here geheel worden toegewijd voor het werk van het presidentschap.  
 
LEV 94:8 En gij moet niet toelaten, dat er iets onreins binnenkomt; en Mijn heerlijkheid zal daar zijn, en Ik 
zal er aanwezig zijn.  
 
LEV 94:9 Doch indien er iets onreins zal binnenkomen, zal Mijn heerlijkheid daar niet zijn, en Ik zal er niet 
binnenkomen.  
 
LEV 94:10 En verder, voorwaar zeg Ik u: Het tweede stuk grond aan de zuidkant moet Mij worden 
toegewijd voor het bouwen van een huis voor Mij, voor het drukken der vertaling van Mijn Schriften, en 
van alles, wat Ik u ook gebiede.  
 
LEV 94:11 En de binnenzaai er van moet vijf en vijftig voet breed, en vijf en zestig voet lang worden; en 
er moeten een beneden- en een bovenzaal komen.  
 
LEV 94:12 En volgens het plan, zoals dit aan u zal worden gegeven, moet dit huis van de fundatie af 
geheel voor het drukken aan de Here worden toegewijd, om in al hetgeen ook door Mij zal worden 
geboden, heilig en onbevlekt te zijn.  
 
LEV 94:13 En op het derde stuk grond zal Mjn dienstknecht Hyrum Smith zijn erfdeel ontvangen.  
 
LEV 94:14 En op het eerste en tweede stuk grond aan de noordkant zullen Mijn dienstknechten Reynolds 
Cahoon en Jared Carter hun erfdeel ontvangen -  
 
LEV 94:15 Opdat zij het werk mogen verrichten, dat Ik hun heb aangewezen, om een commissie te 
vormen voor het bouwen van Mijn huizen overeenkomstig het gebod, dat Ik, de Here God, u heb 
gegeven.  
 
LEV 94:16 Deze twee huizen moeten niet worden gebouwd, alvorens Ik u een gebod daartoe geef.  



 
LEV 94:17 En nu geef Ik u niet meer op dit ogenblik. Amen.  
 

Afdeling 95 
 
LEV 95:1 Voorwaar, aldus zegt de Here tot u, die Ik liefheb, en hen, die Ik liefheb, kastijd Ik ook, opdat 
hun zonden hun mogen worden vergeven; want met de kastijding bereid Ik in alle opzichten een weg tot 
hun bevrijding uit verzoeking; en Ik heb u liefgehad -  
 
LEV 95:2 daarom moet gij noodzakelijk worden gekastijd, en berispt voor Mijn aangezicht staan,  
 
LEV 95:3 Want gij hebt een zeer ernstige zonde tegen Mij bedreven, omdat gij het grote gebod, dat Ik u 
aangaande het bouwen van Mijn huis heb gegeven, niet in acht hebt genomen in alle opzichten;  
 
LEV 95:4 Voor de voorbereiding, waarmede Ik voornemens ben Mijn apostelen voor te bereiden om Mijn 
wijngaard voor de laatste maal te snoeien, opdat Ik Mijn vreemde daad moge verrichten, opdat Ik Mijn 
Geest op alle vlees moge uitstorten -  
 
LEV 95:5 Doch ziet, voorwaar zeg Ik u, dat er velen onder u geordend zijn, die Ik heb geroepen, maar 
weinigen hunner zijn gekozen.  
 
LEV 95:6 Zij, die niet worden gekozen, hebben een zeer ergstige zonde bedreven, omdat zij op 
klaarlichte dag in duisternis wandelen.  
 
LEV 95:7 En om deze reden af Ik u een gebod, uw plechtige bijeenkomst te zamen te roepen, opdat uw 
vasten en uw treuren mogen opstijgen tot in de oren van de Here Sebaoth, waarvan de uitlegging is, de 
Schepper van de eerste dag, het Begin en het Einde.  
 
LEV 95:8 Ja, voorwaar zeg Ik u: Ik heb u een gebod gegeven, dat gij een huis moet bouwen, in welk huis 
Ik voornemens ben hen, die Ik heb gekozen, met macht van omhoog te begiftigen.  
 
LEV 95:9 Want dit is de belofte van de Vader aan u; daarom gebied Ik u te blijven, evenals Mijn 
apostelen te Jeruzalem.  
 
LEV 95:10 Niettemin hebben Mijn dienstknechten een zeer ernstige zonde bedreven; en er ontstonden 
twisten in de school der profeten, hetgeen Mij zeer smartelijk was, zegt uw Here; daarom zond Ik hen uit 
om te worden gekastijd.  
 
LEV 95:11 Voorwaar zeg Ik u: Het is Mijn wil, dat gij een huis zult bouwen. Indien gij Mijn geboden 
onderhoudt, zult gij macht hebben het te bouwen.  
 
LEV 95:12 Indien gij Mijn geboden niet onderhoudt, zal des Vaders liefde niet met u verblijven, en zult gij 
daarom in duisternis wandelen.  
 
LEV 95:13 Nu, hier is wijsheid, en de zin des Heren: Laat het huis worden gebouwd, maar niet volgens 
de wijze der wereld, want Ik sta u niet toe, dat gij volgens de wijze der wereld zult leven;  
 
LEV 95:14 Laat het daarom worden gebouwd op de wijze, die Ik zal tonen aan drie van u, die gij tot deze 
macht zult aanstellen en ordenen.  
 
LEV 95:15 En de afmetingen van de binnenruimte ervan moeten vijf en vijftig voet in de breedte, en vijf 
en zestig voet in de lengte zijn.  
 
LEV 95:16 En laat het benedendeel van de binnenruimte aan Mij worden toegewijd voor uw Avondmaal, 
uw prediken, uw vasten, uw bidden, en om uw allerheiligste verlangens tot Mij op te zenden, zegt uw 
Here.  



 
LEV 95:17 En laat het bovendeel van de binnenruimte aan Mij worden toegewijd voor de school van Mijn 
apostelen, zegt de Zoon Ahman, of met andere woorden, Alpha, of met andere woorden Omega, namelijk 
Jezus Christus, uw Heer. Amen.  
 

Afdeling 96 
 
LEV 96:1 Ziet, Ik zeg u: Hier is wijsheid, waardoor gij Moogt weten hoe te handelen aangaande deze 
zaak; want Ik acht het raadzaam, dat deze ring, die Ik voor de sterkte van Zion heb gevestigd, krachtig 
wordt gemaakt.  
 
LEV 96:2 Laat daarom Mijn dienstknecht Newel K. Whitney het beheer op zich nemen over de grond, die 
onder u is aangewezen, en waarop Ik voornemens ben Mijn heilig huis te bouwen.  
 
LEV 96:3 En verder, laat deze met wijsheid in stukken worden verdeeld, zoals het onder u in een 
raadsvergadering zal worden besloten, ten bate van hen, die een erfland wensen.  
 
LEV 96:4 Let er daarom op, dat gij voor deze zaak zorgt, en voor dat gedeelte, dat nodig is om Mijn orde 
te bevorderen, met het oogmerk om Mijn woord tot de mensenkinderen te brengen.  
 
LEV 96:5 Want ziet, voorwaar zeg Ik u: Dit wordt door Mij als het meest noodzakelijke geacht, dat Mijn 
woord tot de mensenkinderen zal uitgaan, om het hart van de mensenkinderen gunstig voor u te 
stemmen. Zo zij het. Amen.  
 
LEV 96:6 En verder, voorwaar zeg Ik u: Ik acht het wijs en raadzaam, dat Mijn dienstknecht John 
Johnson, wiens offer Ik heb aangenomen, en wiens gebeden Ik heb gehoord, en aan wie Ik een belofte 
van het eeuwige leven geef, voor zoverre hij voortaan Mijn geboden onderhoudt -  
 
LEV 96:7 Want hij is een afstammeling van Jozef, en een deelgenoot aan de zegeningen van de belofte, 
die zijn vaderen werd gedaan -  
 
LEV 96:8 Voorwaar zeg Ik u: Ik acht het raadzaam, dat hij een lid van de orde zal worden, opdat hij 
behulpzaam moge zijn in het brengen van Mijn woord tot de mensenkinderen.  
 
LEV 96:9 Daarom moet gij hem tot deze zegen ordenen, en hij moet ijverig trachten de lasten, die het 
onder u bekende huis bezwaren, weg te nemen, opdat hij er in moge wonen. Zo zij het. Amen.  
 

Afdeling 97 
 
LEV 97:1 Voorwaar zeg Ik u, Mijn vrienden: Ik spreek tot u met Mijn stem, namelijk met de stem van Mijn 
Geest, opdat Ik u Mijn wil moge bekendmaken aangaande uw broederen in het land Zion, van wie velen 
waarlijk ootmoedig zijn, en ijverig trachten wijsheid te leren en waarheid te vinden.  
 
LEV 97:2 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Dezen zijn gezegend, want zij zullen ze verkrijgen; want Ik, de 
Here, betoon genade aan alle zachtmoedigen, en aan allen, aan wie Ik wil, opdat Ik gerechtvaardigd 
moge zijn, wanneer Ik hen ten gerichte zal brengen.  
 
LEV 97:3 Ziet, Ik zeg u aangaande de school in Zion: Ik de Here, ben zeer tevreden, dat er een school in 
Zion is, en eveneens over Mijn dienstknecht Parley P. Pratt, want hij verblijft in Mij.  
 
LEV 97:4 En voor zoverre hij doorgaat in Mij te verblijven. zal hij over de school in het land Zion blijven 
presideren, totdat Ik hem andere geboden zal geven.  
 
LEV 97:5 En Ik zal hem zegenen met een menigvuldigheid van zegeningen in het uitleggen van alle 
Schriften en verborgenheden voor de opbouwing van de school en van de kerk in Zion.  
 



LEV 97:6 En Ik, de Here, ben gewillig aan de overigen der school barmhartigheid te betonen; niettemin 
zijn er, die noodzakelijk moeten worden gekastijd, en hun werken zullen worden bekendgemaakt.  
 
LEV 97:7 De bijl is aan de wortel der bomen gelegd; en elke boom, die geen goede vrucht voortbrengt, 
zal worden omgehouwen en in het vuur geworpen. Ik, de Here, heb het gesproken.  
 
LEV 97:8 Voorwaar zeg Ik u: Allen onder hen, die weten, dat hun hart eerlijk en gebroken, en hun geest 
verslagen is, en gewillig zijn hun verbonden door opoffering na te komen - ja, iedere opoffering, die Ik, de 
Here zal eisen - worden door Mij aangenomen.  
 
LEV 97:9 Want Ik, de Here, zal hen doen voortbrengen als een zeer vruchtbare boom, die in goede grond 
nabij een reine stroom is geplant, en veel kostbare vrucht voortbrengt.  
 
LEV 97:10 Voorwaar zeg Ik tot u, dat het Mijn wil is, dat er voor Mij in het land Zion een huis moet worden 
gebouwd, naar het plan, dat Ik u heb gegeven.  
 
LEV 97:11 Ja, laat het spoedig van de tienden van Mijn volk worden gebouwd.  
 
LEV 97:12 Ziet, dit is de tiende en het offer, dat Ik, de Here, van hen verlang, opdat er voor Mij een huis 
moge worden gebouwd voor het welzijn van Zion -  
 
LEV 97:13 Als een plaats van dankzegging voor alle heiligen, en tot een plaats van onderricht van allen, 
die zijn geroepen tot het werk der bediening in al hun verschillende roepingen en ambten;  
 
LEV 97:14 Opdat zij mogen worden vervolmaakt in het begrijpen van hun bediening - in theorie, in 
grondbeginsel en in leer - in alle dingen, die betrekking hebben op het koninkrijk van God op aarde, van 
welk koninkrijk de sleutelen op u zijn bevestigd.  
 
LEV 97:15 En voor zoverre Mijn volk een huis voor Mij bouwt in de naam des Heren, en niets onreins er 
in toelaat, opdat het niet worde verontreinigd, zal Mijn heerlijkheid erop rusten;  
 
LEV 97:16 Ja, en Mijn aanwezigheid zal daar zijn, want Ik zal het binnengaan, en alle reinen van harte, 
die het zullen binnengaan, zullen God zien.  
 
LEV 97:17 Doch indien het wordt verontreinigd, zal Ik het niet binnengaan, en zal Mijn heerlijkheid er niet 
zijn, want Ik wil geen onheilige tempelen binnengaan.  
 
LEV 97:18 En ziet nu, indien Zion deze dingen doet, zal het voorspoedig zijn en zich uitbreiden, en zeer 
heerlijk, zeer groot en zeer vreselijk worden.  
 
LEV 97:19 En de natiën der aarde zullen haar eren, en zeggen: Zion is zekerlijk de stad van onze God, 
en Zion kan voorzeker niet vallen, noch uit haar plaats worden bewogen, want God is daar, en de hand 
des Heren is daar;  
 
LEV 97:20 En Hij heeft bij de sterkte van Zijn macht gezworen om haar zaligheid en haar burcht te zijn.  
 
LEV 97:21 Daarom, voorwaar, aldus zegt de Here: Laat Zion zich verheugen, want dit is Zion: DE 
REINEN VAN HARTE; laat Zion zich daarom verheugen, terwijl alle goddelozen zullen treuren.  
 
LEV 97:22 Want ziet, wraak komt snel over de goddelozen als een wervelwind; en wie zal deze 
ontkomen?  
 
LEV 97:23 De gesel des Heren zal bij dag en bij nacht doortrekken, en de mare er van zal alle mensen in 
beroering brengen; ja, deze zal niet ophouden voordat de Here komt;  
 
LEV 97:24 Want de toorn des Heren is ontstoken over hun gruwelen en al hun goddeloze werken.  



 
LEV 97:25 Niettemin zal Zion ontkomen, indien zij er zorg voor draagt alles te doen, wat Ik haar heb 
geboden.  
 
LEV 97:26 Doch indien zij er geen zorg voor draagt om te doen, wat Ik haar heb geboden, zal Ik haar 
kovereenkomstig al haar werken bezoeken met hevige smart, met pestilentie, met plagen, met het 
zwaard, met wraak, en met verterend vuur.  
 
LEV 97:27 Laat het niettemin ditmaal voor haar oren worden gelezen, dat Ik, de Here, haar offer heb 
aangenomen; en Indien zij niet meer zondigt, zal geen van deze dingen over haar komen;  
 
LEV 97:28 En Ik zal haar zegenen met zegeningen, en voor eeuwig een toenemende menigvuldigheid 
van zegeningen op Zion, en op haar geslachten uitstorten, zegt de Here, uw God. Amen.  
 

Afdeling 98 
 
LEV 98:1 Voorwaar zeg Ik u, Mijn vrienden: Vreest niet, laat uw hart vertroost zijn; ja, verblijdt u te allen 
tijde, en geeft dank in alles;  
 
LEV 98:2 En wacht geduldig op de Here, want uw gebeden zijn tot in de oren van de Here Sebaoth 
gekomen, en met dit zegel en verbond opgetekend; de Here heeft gezworen en besloten, dat ze zullen 
worden verhoord.  
 
LEV 98:3 Daarom geeft Hij u deze belofte met een onveranderlijk verbond, dat ze zullen worden 
verhoord; en alles, waarmede gij zijt bezocht, zal te zamen werken voor uw welzijn en voor de 
heerlijkheid van Mijn naam, zegt de Here.  
 
LEV 98:4 En nu, voorwaar zeg Ik u aangaande de wetten des lands: Het is Mijn wil, dat Mijn volk er acht 
op zal geven om alles te doen, wat Ik hun ook gebied.  
 
LEV 98:5 En die wet van het land, die volgens de grondwet is, en die dat grondbeginsel van vrijheid 
ondersteunt in het handhaven van rechten en voorrechten, geldt voor alle mensen, en is in Mijn ogen 
gerechtvaardigd.  
 
LEV 98:6 Daarom, rechtvaardig Ik, de Here, u en uw broederen van Mijn kerk in het schragen van die 
wet, die volgens de grondwet van het land is;  
 
LEV 98:7 En wat met betrekking tot wetten van mensen meer of minder dan dit is, komt van de boze.  
 
LEV 98:8 Ik, de Here God, maak u vrij; daarom zijt gij werkelijk vrij; en ook de wet maakt u vrij.  
 
LEV 98:9 Niettemin treurt het volk, wanneer de goddelozen heersen.  
 
LEV 98:10 Daarom moet er ijverig naar eerlijke en verstandige mannen worden uitgezien, en gij moet er 
zorg voor dragen goede en verstandige mannen te ondersteunen; wat echter hieraan niet voldoet, komt 
van de boze.  
 
LEV 98:11 En Ik geef u een gebod, dat gij alle kwaad moet verzaken, en alle goed aanhangen, en dat gij 
moet leven bij elk woord, dat uit de mond van God voortkomt.  
 
LEV 98:12 Want Hij zal de getrouwen regel op regel en gebod op gebod geven; en hiermede zal Ik u 
beproeven en toetsen.  
 
LEV 98:13 En wie ook zijn leven om Mijnentwil en voor Mijn naam neerlegt, zal het weder vinden, 
namelijk het eeuwige leven.  
 



LEV 98:14 Weest daarom niet bevreesd voor uw vijanden, want in Mijn hart heb Ik besloten, zegt de 
Here, dat Ik u in alles zal beproeven of gij in Mijn verbond wilt verblijven, zelfs tot in de dood, opdat gij 
waardig moogt worden bevonden.  
 
LEV 98:15 Want Indien gij niet in Mijn verbond zult verblijven. zijt gij Mijner niet waardig.  
 
LEV 98:16 Verwerpt daarom oorlog en verkondigt vrede, en tracht ijverig het hart der kinderen tot hun 
vaderen te wenden, en het hart der vaderen tot de kinderen;  
 
LEV 98:17 En verder, het hart der Joden tot de profeten, en de profeten tot de Joden, opdat Ik niet kome, 
en de ganse aarde met een ban sla, en alle vlees voor Mij worde verteerd.  
 
LEV 98:18 Uw hart worde niet ontroerd; want in het huis Mijns Vaders zijn vele woningen, en Ik heb een 
plaats voor u bereid, en waar Mijn Vader en Ik zijn, zult gij eveneens zijn.  
 
LEV 98:19 Ziet, Ik, de Here, ben niet weltevreden over velen, die in de gemeente te Kirtland zijn;  
 
LEV 98:20 Want zij verzaken hun zonden niet, noch hun goddeloze wegen, de hoogmoed van hun hart, 
hun hebzucht, en al hun verfoeilijkheden, noch onderhouden zij de woorden van wijsheid en eeuwig 
leven, die Ik hun heb gegeven.  
 
LEV 98:21 Voorwaar zeg Ik u, dat Ik, de Here, hen zal kastijden, en zal doen, wat Mij lust, indien zij zich 
niet bekeren, en alles nakomen, wat Ik hun heb gezegd.  
 
LEV 98:22 En verder zeg Ik u: Indien gij acht geeft alles te doen, wat Ik u ook gebiede, zal Ik, de Here, 
alle wraak en toorn van u afwenden, en de poorten der hel zullen u niet overweldigen.  
 
LEV 98:23 Nu spreek Ik tot u aangaande uw gezin: Indien mensen u of uw gezin eenmaal zullen slaan, 
en gij dit geduldig zult verdragen. en hen niet beschimpt, noch u tracht te wreken, zult gij worden beloond;  
 
LEV 98:24 Maar indien gij dit niet geduldig verdraagt, zal het u worden aangerekend als een gerechte 
maat, die u is toegemeten.  
 
LEV 98:25 En verder, indien uw vijand u ten tweeden male zal slaan, en gij uw vijand niet beschimpt, en 
het geduldig verdraagt, zal uw beloning honderdvoudig zijn.  
 
LEV 98:26 En verder, indien hij u ten derden male zal slaan. en gij het geduldig verdraagt, zal uw 
beloning viervoudig worden verdubbeld;  
 
LEV 98:27 En deze drie getuigenissen zullen tegen uw vijand staan, en niet worden uitgewist, indien hij 
zich niet bekeert.  
 
LEV 98:28 En nu, voorwaar zeg Ik u: Indien die vijand aan Mijn wraak zal ontkomen, zodat hij niet voor 
Mij ten gerichte wordt gebracht, moet gij er voor zorgen hem in Mijn naam te waarschuwen, dat hij u niet 
meer overvalle, noch uw gezin, noch uw kindskinderen tot in het derde en vierde geslacht.  
 
LEV 98:29 En indien hij u of uw kinderen zal overvallen, of uw kindskinderen tot in het derde of vierde 
geslacht, dan heb Ik uw vijand in uw handen overgeleverd;  
 
LEV 98:30 En indien gij hem dan wilt sparen, zult gij voor uw rechtvaardigheid worden beloond; en 
eveneens uw kinderen en uw kindskinderen tot in het derde en vierde geslacht.  
 
LEV 98:31 Niettemin is uw vijand in uw handen; en indien gij hem overeenkomstig zijn werken vergeldt, 
zijt gij gerechtvaardigd; indien hij u naar het leven heeft gestaan, en uw leven door hem in gevaar is 
gebracht, is uw vijand in uw handen, en zijt gij gerechtvaardigd.  
 



LEV 98:32 Ziet, dit is de wet, die Ik aan Mijn dienstknecht Nephi heb gegeven, en aan uw vaderen Jozef, 
Jakob, Izaak en Abraham, en aan al Mijn profeten en apostelen van ouds.  
 
LEV 98:33 En verder dit is de wet, die Ik aan Mijn volk van ouds gaf, dat zij niet tegen enige natie, enig 
geslacht, enige taal of enig volk ten strijde moesten trekken, tenzij Ik, de Here, het hun gebood.  
 
LEV 98:34 En indien enige natie, enige taal of enig volk hun de oorlog zou verklaren, moesten zij eerst 
een vredesbanier opheffen voor dat volk, die natie of taal;  
 
LEV 98:35 En indien dat volk het vredesaanbod niet aannam, noch ten tweeden male, noch ten derden 
male, moesten zij deze getuigenissen voor, de Here brengen;  
 
LEV 98:36 Dan zou Ik, de Here, hun een gebod geven, en hen rechtvaardigen om tegen die natie, die 
taal of dat volk ten strijde te trekken.  
 
LEV 98:37 En Ik, de Here, zou hun veldslagen, en de veldslagen hunner kinderen en hunner 
kindskinderen leveren, totdat zij zich hadden gewroken op al hun vijanden tot in het derde en vierde 
geslacht.  
 
LEV 98:38 Ziet, dit is ter rechtvaardiging in Mijn ogen een voorbeeld voor alle mensen, zegt de Here, uw 
God.  
 
LEV 98:39 En verder, voorwaar zeg Ik u: Indien uw vijand zich bekeert, en tot u komt, en u om vergiffenis 
smeekt, nadat hij voor de eerste maal tegen u is opgekomen, moet gij hem vergiffenis schenken, en het 
niet meer als een getuigenis tegen uw vijand houden -  
 
LEV 98:40 En zo voortgaande tot de tweede en derde maal; en zo dikwijls als uw vijand zich bekeert van 
de overtreding, waarmede hij tegen u heeft overtreden, moet gij hem vergiffenis schenken, tot zeventig 
maal zeven.  
 
LEV 98:41 En indien hij de eerste maal tegen u overtreedt, en zich niet bekeert, moet gij hem niettemin 
vergiffenis schenken.  
 
LEV 98:42 En indien hij ten tweeden male tegen u overtreedt, en zich niet bekeert, moet gij hem 
niettemin vergiffenis schenken.  
 
LEV 98:43 En indien hij ten derden male tegen u overtreedt, en zich niet bekeert, moet gij hem ook 
vergiffenis schenken.  
 
LEV 98:44 Maar indien hij ten vierden male tegen u overtreedt, moet gij hem geen vergiffenis schenken, 
doch deze getuigenissen voor de Here brengen; en ze zullen niet worden uitgewist, voordat hij zich 
bekeert, en u viervoudig vergeldt in alles, waarin hij tegen u heeft overtreden.  
 
LEV 98:45 En indien hij dit doet, moet gij hem met geheel uw hart vergeven en indien hij dit niet doet, zal 
Ik, de Here, u honderdvoudig op uw vijand wreken;  
 
LEV 98:46 En op zijn kinderen, en op zijn kindskinderen van allen, die Mij haten, tot in het derde en 
vierde geslacht.  
 
LEV 98:47 Doch indien de kinderen of de kindskinderen zich zullen bekeren en zich tot de Here, hun 
God, wenden wet geheel hun hart, en met al hun macht, verstand en kracht, en viervoudig vergoeden 
voor al hun overtredingen, waarmede zij, of hun vaderen, of hun voorvaderen, hebben overtreden, dan 
moet uw verontwaardiging worden afgewend;  
 
LEV 98:48 En er zal geen wraak meer op hen komen, zegt de Here, uw God, en hun overtredingen zullen 
nimmermeer als een getuigenis tegen hen voor de Here worden gebracht. Amen.  



 
Afdeling 99 

 
LEV 99:1 Aldus zegt de Here tot Mijn dienstknecht John Murdock: Zie, gij zijt geroepen om de oostelijke 
staten in te gaan, om van huis tot huis, van dorp tot dorp, en van stad tot stad te midden van vervolging 
en goddeloosheid Mijn eeuwig evangelie aan de inwoners er van te verkondigen.  
 
LEV 99:2 En wie u ontvangt, ontvangt Mij; en gij zult macht hebben om Mijn woord door de 
openbaarmaking van Mijn Heilige Geest bekend te maken.  
 
LEV 99:3 En een ieder, die u als een klein kind ontvangt, ontvangt Mijn koninkrijk; en gezegend zijn zij, 
want zij zullen barmhartigheid ontvangen.  
LEV 99:4 En een ieder, die u verwerpt, zal met zijn huis door Mijn Vader worden verworpen; en gij moet 
in verborgen plaatsen aan de weg uw voeten tot een getuigenis tegen hen reinigen.  
 
LEV 99:5 En zie, Ik kom spoedig ten gerichte, om allen te overtuigen van hun goddeloze daden, die zij 
tegen Mij hebben bedreven, zoals van Mij in het boek staat geschreven. 
 
LEV 99:6 En nu, voorwaar zeg Ik u, dat het niet raadzaam voor u is om te gaan, voordat er voor uw 
kinderen is gezorgd, en zij op vriendelijke wijze naar de bisschop in Zion zijn gezonden.  
 
LEV 99:7 En indien gij het van Mij verlangt, moogt gij na enkele jaren eveneens naar het goede land 
optrekken, om uw erfdeel te bezitten; 8. Anders moet gij voortgaan Mijn evangelie te verkondigen, totdat 
gij wordt weggenomen. Amen.  
 

Afdeling 100 
 
LEV 100:1 Voorwaar, aldus zegt de Here tot u: Mijn vrienden Sidney en Joseph, met uw gezinnen is het 
wel, zij zijn in Mijn handen, en Ik zal met hen doen, zoals Mij goeddunkt; want in Mij is alle macht.  
 
LEV 100:2 Volgt Mij daarom, en luistert naar de raad, die Ik u zal geven.  
 
LEV 100:3 Ziet, Ik heb veel volk in deze plaats, in de omliggende landstreken; en in de omliggende 
landstreken in dit oostelijke land zal er een weg tot succes worden gebaand.  
 
LEV 100:4 Daarom heb Ik, de Here, u naar deze plaats laten komen; want aldus achtte Ik het nuttig voor 
het heil van zielen.  
 
LEV 100:5 Daarom, voorwaar zeg Ik u: Verheft uw stem tot dit volk; spreekt de gedachten uit, die Ik in uw 
hart zal doen opklimmen, en gij zult voor de mensen niet worden beschaamd;  
 
LEV 100:6 Want het zal u op het juiste uur, ja, op het juiste ogenblik worden ingegeven, wat gij moet 
zeggen.  
 
LEV 100:7 Maar Ik geef u een gebod, dat gij alles, wat gij ook in Mijn naam verkondigt, uitsluitend met 
plechtige gevoelens in uw hart in de geest van deemoed moet verklaren.  
 
LEV 100:8 En Ik geef u deze belofte, dat voor zoverre gij dit doet, de Heilige Geest zal worden uitgestort 
om getuigenis te geven van alles, wat gij ook zult zeggen.  
 
LEV 100:9 En Ik acht het raadzaam, dat gij, Mijn dienstknecht Sidney, een woordvoerder tot dit volk zult 
zijn; ja, voorwaar, Ik zal u tot deze roeping ordenen, namelijk om een woordvoerder voor Mijn 
dienstknecht Joseph te zijn.  
 
LEV 100:10 En Ik zal hem kracht geven om machtig in getuigenis te zijn.  
 



LEV 100:11 En Ik zal u kracht geven om machtig te zijn in het uitleggen van alle Schriften, opdat gij een 
woordvoerder voor hem moogt zijn, en hij zal een openbaarder voor u zijn, opdat gij de zekerheid aller 
dingen aangaande de aangelegenheden van Mijn koninkrijk op aarde moogt weten.  
 
LEV 100:12 Vervolgt daarom uw reis, en laat uw hart zich verheugen; want ziet, Ik ben met u, zelfs tot het 
einde.  
 
LEV 100:13 En nu een woord aangaande Zion. Zion zal worden verlost, ofschoon het voor korte tijd wordt 
gekastijd.  
 
LEV 100:14 Uw broederen, Mijn dienstknechten Orson Hyde en John Gould, zijn onder Mijn hoede; en 
voor zoverre zij Mijn geboden onderhouden, zullen zij bewaard blijven.  
 
LEV 100:15 Laat uw hart daarom vertroost zijn; want alle dingen zullen te zamen werken voor het welzijn 
van hen, die oprecht wandelen, en voor de heiliging der kerk.  
 
LEV 100:16 Want Ik zal Mij een rein volk verwekken, dat Mij in gerechtigheid wil dienen.  
 
LEV 100:17 En allen, die de naam des Heren aanroepen, en Zijn geboden onderhouden, zullen zalig 
worden. Zo zij het. Amen.  
 

Afdeling 101 
 
LEV 101:1 Voorwaar zeg Ik u aangaande uw broederen, die hebben geleden, en zijn vervolgd, en uit het 
land hunner erfenis zijn verdreven --  
 
LEV 101:2 Ik, de Here, heb toegelaten, dat deze rampspoed, waarmede zij zijn bezocht, over hen is 
gekomen, als gevolg van hun overtredingen:   
 
LEV 101:3 Toch zal Ik hen erkennen, en zij zullen de Mijnen zijn ten dage, wanneer Ik zal komen om mijn 
juwelen bijeen te brengen.   
 
LEV 101:4 Daarom is het noodzakelijk, dat zij worden gekastijd en beproefd, evenals Abraham.  aan wie 
werd geboden zijn enige zoon te of feren.   
 
LEV 101:5 Want allen, die geen kastijding kunnen verduren, doch Mij verloochenen, kunnen niet worden 
geheiligd.   
 
LEV 101:6 Zie, Ik zeg u, er waren gekijf en getwist, afgunst en strijd, en wellustige en hebzuchtige 
verlangens onder hen; door dit alles ontheiligden zij hun erfenis.   
 
LEV 101:7 Zij waren traag om naar de stem van de Here, hun God, te luisteren; daarom is de Here, hun 
God, traag om naar hun gebeden te luisteren, en ze ten tijde hunner moeilijkheden te verhoren.   
 
LEV 101:8 In de dagen hunner vrede hebben zij Mijn raad lichtvaardig opgenomen; maar ten tijde hunner 
moeilijkheden zoeken zij noodgedwongen naar Mij  
 
LEV 101:9 Voorwaar zeg Ik u:  Niettegenstaande hun zonden is Mijn binnenste met erbarmen jegens hen 
vervuld.  Ik zal hen niet geheel verwerpen; en ten tijde der gramschap zal Ik der barmhartigheid indachtig 
zijn.   
 
LEV 101:10 Ik heb gezworen, en het besluit is uitgevaardigd in een vorig gebod, dat Ik u heb gegeven, 
dat Ik het zwaard Mijner gramschap ten behoeve van Mijn volk zou doen nederkomen; en zoals Ik heb 
gezegd, zal het geschieden.   
 



LEV 101:11 Mijn gramschap moet spoedig zonder mate over alle natiën worden uitgestort; en dit zal Ik 
doen, wanneer de beker hunner ongerechtigheid vol is.   
 
LEV 101:12 En te dien dage zullen allen, die op de wachttoren worden bevonden, of met andere 
woorden, Mijn ganse Israël, worden gered.   
 
LEV 101:13 En zij, die werden verstrooid, zullen worden vergaderd.   
 
LEV 101:14 En allen, die hebben getreurd, zullen worden vertroost.   
 
LEV 101:15 En allen, die voor Mijn naam hun leven hebben gegeven, zullen worden gekroond.   
 
LEV 101:16 Laat uw hart daarom vertroost zijn aangaande Zion; want alle vlees is in Mijn hand; wees stil, 
en weet, dat Ik God ben.   
 
LEV 101:17 Zion zal niet uit haar plaats worden bewogen.  Niettegenstaande haar kinderen zijn 
verstrooid.   
 
LEV 101:18 Zij, die overblijven, en rein van harte zijn, zullen met gezangen van eeuwige vreugde 
terugkeren, en naar hun erfenis komen, zij en hun kinderen, om de woeste plaatsen van Zion op te 
bouwen --  
 
LEV 101:19 En dit alles, opdat het woord der profeten moge worden vervuld.   
 
LEV 101:20 En ziet, er is geen andere plaats aangewezen, dan die, welke Ik heb aangewezen; evenmin 
zal er enige andere plaats voor de vergadering van Mijn heiligen worden aangewezen dan die, welke Ik 
heb aangewezen.   
 
LEV 101:21 Totdat de dag komt, dat er voor hen geen ruimte meer wordt gevonden; en dan heb Ik 
andere plaatsen, die Ik hun zal aanwijzen, en deze zullen pinnen (ringen) worden genoemd voor het 
tentdoek of de sterkte van Zion.   
 
LEV 101:22 Zie, het is Mijn wil, dat allen, die Mijn naam aanroepen, en Mij overeenkomstig Mijn eeuwig 
evangelie aanbidden, zich moeten vergaderen, en in heilige plaatsen staan;  
 
LEV 101:23 En zich voorbereiden voor de openbaring, die moet komen, wanneer de sluier der bedekking 
van Mijn tempel in Mijn tabernakel, die de aarde verbergt, zal worden weggenomen, en alle vlees Mij te 
zamen zal zien.   
 
LEV 101:24 En al het verderfelijke, zowel van de mens als van de beesten des velds, of van de vogelen 
der hemelen, of van de vissen der zee, dat zich op de ganse oppervlakte der aarde bevindt, zal worden 
verteerd;  
 
LEV 101:25 En eveneens zal al het verderfelijke in de elementen door hevige hitte smelten; en alle 
dingen zullen nieuw worden, opdat Mijn kennis en heerlijkheid op de ganse aarde moge wonen.   
 
LEV 101:26 En te dien dage zal de vijandschap van de mens, en de vijandschap der dieren, ja, de 
vijandschap van alle vlees voor Mijn aangezicht ophouden.   
 
LEV 101:27 En te dien dage zal al hetgeen, waarom iemand ook zal bidden, hem worden gegeven.   
 
LEV 101:28 En te dien dage zal Satan geen macht hebben om enig mens te verleiden.   
 
LEV 101:29 En er zal geen smart zijn, omdat er geen dood is.   
 



LEV 101:30 Te dien dage zal een kind niet sterven, voordat het oud is; en zijn levensduur zal als de 
ouderdom van een boom zijn;  
 
LEV 101:31 En wanneer het sterft, zal het niet slapen -- dat wil zeggen in de aarde -- maar in een 
oogwenk worden veranderd, en worden opgenomen, en zijn rust zal heerlijk zijn.   
 
LEV 101:32 Ja, voorwaar zeg Ik u:  Te dien dage, wanneer de Here zal komen, zal Hij alle dingen 
openbaren --  
 
LEV 101:33 Dingen, die voorbij zijn gegaan , en verborgen dingen, die geen mens wist, dingen met 
betrekking tot de aarde, waardoor deze werd gemaakt, en het doel en oogmerk er van --  
 
LEV 101:34 Hoogst waardevolle dingen, dingen, die boven zijn, en dingen, die beneden zijn, dingen, die 
in de aarde zijn, en op de aarde, en in de hemel.   
 
LEV 101:35 En allen, die ter wille van Mijn naam vervolging verduren, en in geloof volharden, zullen 
deelhebben aan al deze heerlijkheid, al worden zij ook geroepen om hun leven neder te leggen om 
Mijnentwil.   
 
LEV 101:36 Vreest daarom zelfs de dood niet; want in deze wereld is uw vreugde niet volkomen, maar in 
Mij is uw vreugde volkomen.   
 
LEV 101:37 Bekommert u daarom niet over het lichaam, noch over het leven van het lichaam; maar 
bekommert u over de ziel, en over het leven der ziel.   
 
LEV 101:38 En zoekt altijd het aangezicht des Heren, opdat gij uw ziel in lijdzaamheid moogt bezitten, en 
gij zult het eeuwige leven hebben.   
 
LEV 101:39 Wanneer mensen tot Mijn eeuwig evangelie zijn geroepen en een eeuwig verbond sluiten.  
worden zij beschouwd als het zout der aarde, om het goede in het mensdom te doen uitkomen en te 
behouden;  
 
LEV 101:40 Zij zijn geroepen om de kracht van het mensdom te doen uitkomen; ziet, indien dat zout 
smakeloos wordt, is het van die tijd af nergens anders meer goed voor dan om weggeworpen en door de 
mensen vertreden te worden.   
 
LEV 101:41 Ziet, hier is wijsheid met betrekking tot de kinderen van Zion, ja, met betrekking tot velen, 
doch niet tot allen; zij werden overtreders bevonden, en moeten daarom noodzakelijkerwijze worden 
gekastijd  
 
LEV 101:42 Hij, die zichzelf verhoogt, zal worden vernederd.  en hij, die zichzelf vernedert, zal worden 
verhoogd.   
 
LEV 101:43 En nu zal Ik u een gelijkenis geven.  opdat gij Mijn wil moogt weten met betrekking tot de 
verlossing van Zion.   
 
LEV 101:44 Een zeker edelman had een stuk zeer voortreffelijk land; en hij zeide tot zijn dienstknechten:  
Gaat naar mijn wijngaard, namelijk op dit stuk zeer voortreffelijk land, en plant er twaalf olijfbomen;  
 
LEV 101:45 En zet er wachters om heen, en bouwt een toren, zodat iemand als wachter op de toren het 
land rondom kan overzien, opdat mijn olijfbomen niet zullen worden vernield, wanneer de vijand zal 
komen om te plunderen en zich de vruchten van mijn wijngaard toe te eigenen.   
 
LEV 101:46 Nu, de dienstknechten van de edelman gingen heen en deden, zoals hun heer had geboden, 
en plantten de olijfbomen, en bouwden er een muur omheen, zetten wachters uit, en begonnen een toren 
te bouwen.   



 
LEV 101:47 En terwijl zij nog bezig waren het fundament er van te leggen, zeiden zij onder elkander:  En 
waarvoor heeft onze heer deze toren nodig?   
 
LEV 101:48 En zij beraadslaagden lange tijd, en zeiden onder elkander:  Waarvoor heeft onze heer deze 
toren nodig, aangezien het nu een tijd van vrede is?   
 
LEV 101:49 Kon dit geld niet aan de geldwisselaars worden gegeven?  Want deze dingen zijn niet nodig.   
 
LEV 101:50 En terwijl zij het onder elkander oneens waren, werden zij zeer nalatig, en gaven geen 
gehoor aan de geboden van hun heer.   
 
LEV 101:51 En de vijand kwam bij nacht, en vernielde de muur; en de dienstknechten van de edelman 
stonden op en waren verschrikt, en vluchtten; en de vijand verwoestte hun werken, en vernielde de 
olijfbomen.   
 
LEV 101:52 Nu, ziet, de edelman, de heer van de wijngaard, riep zijn dienstknechten te zamen, en zeide 
tot hen:  Wel!  Wat is de oorzaak van dit grote kwaad?   
 
LEV 101:53 Hadt gij niet moeten doen, zoals Ik u gebood, en -- nadat gij de wijngaard hadt geplant, en de 
muur er om heen gebouwd en wachters er op geplaatst -- ook de toren moeten bouwen, en een wachter 
op de toren plaatsen en over mijn wijngaard waken, en niet in slaap zijn gevallen, opdat de vijand u niet 
zou overvallen?   
 
LEV 101:54 En ziet, de wachter op de toren zou de vijand hebben gezien, terwijl deze nog veraf was, en 
dan hadt gij u kunnen gereedmaken, en de vijand er van kunnen weerhouden de muur van de wijngaard 
te vernielen, en deze voor de handen van de vernieler kunnen behoeden.   
 
LEV 101:55 En de heer van de wijngaard zeide tot een van zijn dienstknechten:  Ga heen, en breng de 
overigen mijner dienstknechten bijeen, en neem de ganse sterkte van mijn huis, die bestaat uit mijn 
krijgslieden, mijn jonge mannen, en ook hen, die van middelbare leeftijd zijn onder al mijn dienstknechten, 
die de sterkte van mijn huis vormen, alleen hen uitgezonderd, die ik heb aangewezen achter te blijven;  
 
LEV 101:56 En ga terstond naar het land van mijn wijngaard, en win mijn wijngaard terug, want deze is 
van mij; ik heb ze met geld gekocht.   
 
LEV 101:57 Ga daarom terstond naar mijn land; verniel de muren van mijn vijanden; werp hun toren 
terneder, en drijf hun wachters uiteen.   
 
LEV 101:58 En wanneer zij zich tegen u verenigen, moet gij mij op mijn vijanden wreken.  opdat ik 
spoedig met de overigen van mijn huis moge komen, en het land bezitten.   
 
LEV 101:59 En de dienstknecht zeide tot zijn heer:  Wanneer zullen deze dingen geschieden?   
 
LEV 101:60 En hij zeide tot zijn dienstknecht:  Wanneer ik wil; ga terstond heen, en doe al hetgeen ik u 
heb geboden;  
 
LEV 101:61 En dit zal mijn zegel en zegen op u zijn -- een getrouwe en verstandige rentmeester als het 
middelpunt van mijn huishouding, een regeerder in mijn koninkrijk.   
 
LEV 101:62 En zijn dienstknecht ging terstond heen, en deed alle dingen, die zijn heer hem gebood; en 
na vele dagen waren alle dingen verricht.   
 
LEV 101:63 Verder, voorwaar zeg Ik u:  Ik zal u Mijn wijsheid tonen met betrekking tot alle gemeenten, 
voor zoverre deze voor hun welzijn gewillig zijn op een juiste en goede wijze te worden geleid --  
 



LEV 101:64 Opdat het werk van de vergadering Mijner heiligen moge voortgaan, opdat Ik hen tot Mijn 
naam in heilige plaatsen moge opbouwen; want de oogsttijd is gekomen en Mijn woord moet 
noodzakelijkerwijze worden vervuld.   
 
LEV 101:65 Daarom moet Ik Mijn volk bijeenvergaderen, overeenkomstig de gelijkenis van de tarwe en 
het onkruid, opdat de tarwe in de schuren moge worden geborgen om het eeuwige leven te hebben, en 
met celestiale heerlijkheid te worden gekroond, wanneer Ik in het koninkrijk Mijns Vaders zal komen, om 
een ieder naar zijn werken te belonen;  
 
LEV 101:66 Terwijl het onkruid met sterk gemaakte banden in busselen zal worden gebonden, opdat het 
met onblusbaar vuur moge worden verbrand.   
 
LEV 101:67 Daarom geef Ik een gebod aan alle gemeenten, dat zij moeten voortgaan zich te vergaderen 
tot de plaatsen, die Ik heb aangewezen.   
 
LEV 101:68 Niettemin, laat uw vergadering niet geschieden in haast, noch vluchtende, zoals Ik u in een 
vorig gebod reeds heb gezegd, maar laten alle dingen van te voren worden gereedgemaakt.   
 
LEV 101:69 En opdat alle dingen van te voren mogen worden gereedgemaakt, moet gij het gebod in acht 
nemen, dat Ik hieromtrent heb gegeven --  
 
LEV 101:70 Hetgeen zegt, of leert, met geld alle landen aan te kopen, die met geld kunnen worden 
gekocht in de landstreek rondom het land, dat Ik heb aangewezen om het land Zion te zijn, voor het begin 
van de vergadering Mijner heiligen;  
 
LEV 101:71 Al het land, dat kan worden gekocht in Jackson County, en in de omliggende gebieden, en 
laat het overige aan Mij over.   
 
LEV 101:72 Nu, voorwaar zeg ik u:  Laten alle gemeenten al hun gelden bijeenbrengen; laten deze 
dingen op hun tijd worden gedaan, doch niet in haast, en draagt er zorg voor, dat gij alle dingen van te 
voren hebt gereedgemaakt.   
 
LEV 101:73 En laten er eerzame mannen worden aangesteld, ja, verstandige mannen, en zendt hen 
heen om deze landerijen aan te kopen.   
 
LEV 101:74 Wanneer de gemeenten in de oostelijke staten zijn opgebouwd, en indien ze naar deze raad 
willen luisteren, mogen ze landerijen aankopen en zich aldaar vergaderen; en op deze wijze mogen ze 
Zion vestigen.   
 
LEV 101:75 Er is zelfs nu reeds voldoende, ja, zelfs een overvloed voorhanden om Zion vrij te kopen, en 
haar woeste plaatsen op te bouwen, die niet meer zullen worden ternedergeworpen, indien de 
gemeenten, die zich naar Mijn naam noemen, gewillig zouden zijn naar Mijn stem te luisteren.   
 
LEV 101:76 En verder zeg Ik u:  Het is Mijn wil, dat zij, die door hun vijanden zijn verspreid, dringend 
schadevergoeding en herstelling zullen blijven eisen bij hen, die als regeerders over u zijn aangesteld en 
gezag over u uitoefenen --  
 
LEV 101:77 Overeenkomstig de wetten en grondwet van het volk, die met Mijn toestemming tot stand zijn 
gekomen, en die voor de rechten en bescherming van alle mensen moeten worden gehandhaafd, 
overeenkomstig rechtvaardige en heilige beginselen;  
 
LEV 101:78 Opdat een ieder in leer en beginsel met betrekking tot de toekomst moge handelen 
overeenkomstig de morele vrijheid, die Ik hem heb gegeven, opdat een ieder in de dag des oordeels voor 
zijn eigen zonden verantwoordelijk moge zijn.   
 
LEV 101:79 Daarom is het niet juist, dat de ene mens in slavernij bij de andere zou zijn.   



 
LEV 101:80 En voor dit doel heb Ik de grondwet van dit land tot stand doen komen door verstandige 
mannen, die Ik voor dit bepaalde doel heb verwekt, en Ik heb dit land door bloedvergieten vrijgekocht.   
 
LEV 101:81 Nu, waarmede zal Ik de kinderen van Zion vergelijken?  Ik zal hen vergelijken met de vrouw 
uit de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter -- want de mensen dienen altijd te bidden en niet te 
versagen -- die luidt:   
 
LEV 101:82 In een stad was een zekere rechter, die God niet vreesde, en geen mens ontzag.   
 
LEV 101:83 En er was een weduwe in die stad, en zij kwam tot hem, en zeide:  Doe mij recht tegen mijn 
wederpartij.   
 
LEV 101:84 En voor enige tijd wilde hij niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf:  Hoewel ik God niet vrees, 
en geen mens ontzie, zal ik nochtans deze weduwe recht doen, omdat zij mij lastig valt, en opdat zij mij 
niet door haar voortdurend komen vermoeit.   
 
LEV 101:85 Hiermede zal Ik de kinderen van Zion vergelijken.   
 
LEV 101:86 Laten zij aan de voeten van de rechter dringend om recht verzoeken;  
 
LEV 101:87 En indien hij zich niet om hen bekommert, laten zij dan aan de voeten van de gouverneur 
dringend om recht verzoeken;  
 
LEV 101:88 En indien de gouverneur zich niet om hen bekommert, laten zij dan aan de voeten van de 
president dringend om recht verzoeken;  
 
LEV 101:89 En indien de president zich niet om hen bekommert, zal de Here opstaan en uit Zijn 
schuilplaats te voorschijn komen, en in Zijn hevige toorn de natie kwellen;  
 
LEV 101:90 En in Zijn groot misnoegen en in Zijn hevige toorn zal Hij in Zijn tijd die goddeloze, ontrouwe 
en onrechtvaardige rentmeesters afsnijden, en hun onder huichelaars en ongelovigen hun deel 
aanwijzen;  
 
LEV 101:91 Namelijk in de buitenste duisternis, waar geween, geklaag en tandengekners is.  92.  Bidt 
daarom.  opdat hun oren voor uw kreten mogen worden geopend, en dat Ik barmhartig jegens hen moge 
zijn, en deze dingen niet over hen komen.   
 
LEV 101:93 Wat Ik u heb gezegd, moet noodzakelijkerwijze geschieden, opdat alle mensen zonder 
verontschuldiging zullen zijn;  
 
LEV 101:94 Opdat verstandige mensen en regeerders mogen horen en weten, hetgeen zij nimmer 
hebben overwogen;  
 
LEV 101:95 Opdat Ik er toe moge overgaan Mijn daad, Mijn vreemde daad, te voltrekken, en Mijn werk, 
Mijn vreemd werk, te verrichten, opdat de mensen onderscheid mogen maken tussen de rechtvaardig en 
en de goddelozen, zegt uw God.   
 
LEV 101:96 En verder zeg Ik u:  Het is in strijd met Mijn gebod en Mijn wil, dat Mijn dienstknecht Sidney 
Gilbert Mijn voorraadschuur, die Ik voor Mijn volk heb aangewezen, aan Mijn vijanden zou verkopen.   
 
LEV 101:97 Laat hetgeen Ik heb aangewezen, niet door Mijn vijanden worden ontheiligd met de 
toestemming van hen, die zich naar Mijn naam noemen;  
 
LEV 101:98 Want met het oog op de dingen, die Ik heb besloten, en die spoedig over de natiën zullen 
komen, is dit een zeer ernstige en zware zonde tegen Mij en Mijn volk.   



 
LEV 101:99 Daarom is het Mijn wil, dat Mijn volk aanspraak moet maken, en aanspraak moet behouden 
op hetgeen Ik hun heb aangewezen, ook indien hun niet zou zijn toegestaan er op te wonen.   
 
LEV 101:100 Niettemin, Ik zeg niet:  Zij zullen er niet op wonen.  Want voor zoverre zij vruchten en 
werken voortbrengen, die geschikt zijn voor Mijn koninkrijk, zullen zij er op wonen.   
 
LEV 101:101 Zij zullen bouwen, en iemand anders zal het niet beÙrven; zij zullen wijngaarden 
aanleggen, en zij zullen de vruchten ervan eten.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 102 
 
LEV 102:1 Ingevolge openbaring kwamen op deze dag ten huize van Joseph Smith Jr. vier en twintig 
hogepriesters in een algemene raadsvergadering bijeen, en gingen er toe over de Hoge Raad van de 
Kerk van Christus te organiseren, die moest bestaan uit twaalf hogepriesters en een of drie presidenten, 
zoals de omstandigheden mochten vereisen.   
 
LEV 102:2 De Hoge Raad werd door openbaring ingesteld met het doel moeilijkheden van gewichtige 
aard op te lossen, die in de kerk mochten ontstaan, en die niet door de gemeente of door de 
bisschopsraad tot tevredenheid der partijen konden worden opgelost.   
 
LEV 102:3 Joseph Smith Jr., Sidney Rigdon en Frederick G. Williams werden door de stem van de 
raadsvergadering als presidenten erkend; en Joseph Smith Sr., John Smith, Joseph Coe, John Johnson, 
Martin Harris, John S. Carter, Jared Carter, Oliver Cowdery, Samuël H. Smith, Orson Hyde, Sylvester 
Smith en Luke Johnson, allen hogepriesters, werden met algemene stemmen van de raadsvergadering 
als een permanente raad voor de kerk gekozen.   
 
LEV 102:4 Aan de bovengenoemde raadsleden werd vervolgens gevraagd of zij hun aanstelling 
aannamen, en of zij in dat ambt volgens de hemelse wet wilden handelen, waarop zij allen antwoordden, 
dat zij hun aanstelling aannamen, en hun hun ambt wilden vervullen volgens de genade Gods, die Hij hun 
zou verlenen.   
 
LEV 102:5 Het aantal personen, dat de raadsvergadering vormde, die in naam van en voor de kerk 
stemde om de bovengenoemde raadsleden aan te stellen, was drie en veertig, namelijk:  negen 
hogepriesters, zeventien ouderlingen, vier priesters en dertien leden.   
 
LEV 102:6 Door stemming werd besloten, dat de Hoge Raad geen bevoegdheid heeft om te handelen, 
tenzij er zeven van de bovengenoemde raadsleden, of hun op de juiste wijze aangestelde opvolgers, 
aanwezig zijn.   
 
LEV 102:7 Deze zeven zullen bevoegdheid hebben om andere hogepriesters aan te stellen, die zij 
waardig en bekwaam achten om te handelen in de plaats van afwezige raadsleden.   
 
LEV 102:8 Door stemming werd besloten, dat telkens wanneer er door dood, verwijdering uit het ambt 
wegens overtreding, of verhuizing buiten de grenzen van dit kerkelijk bestuur van één der 
bovengenoemde raadsleden een plaats openvalt, deze moet worden ingenomen op voorstel van de 
president of presidenten, en door bekrachtiging van de stem ener algemene raadsvergadering van 
hogepriesters, die voor dat doel zijn bijeengekomen om in de naam der kerk te handelen.   
 
LEV 102:9 De president der kerk, die eveneens president van de Raad is, wordt door openbaring 
aangewezen, en door de stem der kerk in zijn bediening erkend.   
 
LEV 102:10 En zijn waardig ambt sluit in, dat hij over de Raad der kerk zal presideren; en het is zijn 
voorrecht door twee andere presidenten te worden bijgestaan, die op dezelfde wijze worden 
aangewezen, als hijzelf werd aangesteld.   
 



LEV 102:11 En in geval van afwezigheid van een of beiden van hen, die zijn aangesteld om hem terzijde 
te staan, heeft hij bevoegdheid om zonder een assistent over de Raad te presideren; en in geval hij zelf 
afwezig is, hebben de andere presidenten bevoegdheid om te zamen of alleen in zijn plaats te 
presideren.   
 
LEV 102:12 Telkens wanneer er een Hoge Raad van de kerk van Christus op geregelde wijze is 
georganiseerd volgens het bovengenoemde voorbeeld, zal het de plicht van de twaalf raadsleden zijn om 
bij loting te beslissen wie der Twaalven het eerst zal spreken, te beginnen bij nummer één, en aldus 
achtereenvolgens tot nummer twaalf.   
 
LEV 102:13 Telkens wanneer deze Raad te zamen komt om het een of ander geval te behandelen, 
moeten de twaalf raadsleden overwegen of het al dan niet een moeilijk geval is; indien het niet moeilijk is, 
zullen slechts twee der raadsleden het op bovengenoemde wijze bespreken;  
 
LEV 102:14 Doch indien het moeilijk wordt geacht, moeten er vier worden aangewezen; en indien 
moeilijker, zes; maar in geen geval moeten er meer dan zes worden aangewezen om te spreken.   
 
LEV 102:15 In alle gevallen heeft de beschuldigde recht op de helft van de Raad, om belediging of 
onrecht te voorkomen.   
 
LEV 102:16 En de raadsleden, die zijn aangewezen om voor de Raad te spreken, moeten de zaak in 
haar ware licht bij de Raad indienen, nadat de getuigenissen zijn onderzocht; en een ieder moet spreken 
met billijkheid en gerechtigheid.   
 
LEV 102:17 Die raadsleden, die even nummers trekken, dat zijn 2, 4, 6, 8, 10 en 12, zijn de personen, die 
ten gunste van de aangeklaagde moeten spreken, en belediging en onrecht moeten voorkomen.   
 
LEV 102:18 In alle gevallen moeten de aanklager en de aangeklaagde het recht hebben om voor de 
Raad voor zichzelf te spreken, nadat de getuigenissen zijn gehoord, en nadat de raadsleden, die zijn 
aangewezen om over de zaak te spreken, hun betoog hebben beëindigd.   
 
LEV 102:19 Nadat de getuigenissen zijn gehoord, de raadsleden, aanklager en aangeklaagde hebben 
gesproken, moet de president een beslissing geven volgens het inzicht, dat hij van de zaak zal hebben 
en de twaalf raadsleden verzoeken deze beslissing door stemming te bekrachtigen.   
 
LEV 102:20 Maar indien door de overige raadsleden, die niet hebben gesproken, of door één hunner, na 
het onpartijdig aanhoren van de getuigenissen en pleidooien een vergissing in de beslissing van de 
president wordt ontdekt, kunnen zij dit bekendmaken, en moet de zaak opnieuw worden behandeld.   
 
LEV 102:21 En indien er na een zorgvuldige tweede behandeling.  enig nieuw licht op de zaak is 
geworpen, moet de beslissing dienovereenkomstig worden gewijzigd.   
 
LEV 102:22 Doch in geval er geen nieuw licht op wordt geworpen, zal de eerste beslissing van kracht 
zijn, en heeft de meerderheid van de Raad de bevoegdheid dit te beslissen.   
 
LEV 102:23 In geval van moeilijkheid aangaande leer of grondbeginsel mag de president de Here vragen, 
en Zijn wil door openbaring vernemen, indien er niet voldoende is geschreven om het vraagpunt voor de 
Raad duidelijk te maken.   
 
LEV 102:24 Wanneer de hogepriesters zich buiten de ringen van Zion bevinden, hebben zij de 
bevoegdheid om overeenkomstig het voorgaande voorbeeld een raadsvergadering bijeen te roepen en te 
organiseren om moeilijkheden op te lossen, wanneer dit door de partijen, of door één er van, zal worden 
verzocht.   
 
LEV 102:25 En de genoemde raad van hogepriesters zal bevoegdheid hebben om één van hen aan te 
stellen om voor die periode over zulk een raad te presideren.   



 
LEV 102:26 Het zal de plicht zijn van genoemde raad om naar de Hoge Raad van de zetel van het Eerste 
Presidentschap der Kerk onmiddellijk een afschrift te zenden van hun handelingen, met een volledige 
uiteenzetting van de bewijsgronden, die tot hun beslissing hebben geleid.   
 
LEV 102:27 Indien de beslissing van genoemde raad de partijen, of één er van, niet bevredigt, mag er in 
hoger beroep worden gegaan bij de Hoge Raad van de zetel van het Eerste Presidentschap der Kerk.  en 
kan er een nieuw verhoor plaatsvinden; de zaak zal dan aldaar worden behandeld volgens het vroeger 
beschreven voorbeeld, alsof die beslissing nog niet ware genomen.   
 
LEV 102:28 Deze raad van reizende hogepriesters dient alleen te worden bijeengeroepen voor de 
moeilijkste gevallen van kerkelijke zaken; en geen gewoon of alledaags geval kan voldoende zijn om zulk 
een raad bijeen te roepen.   
 
LEV 102:29 De reizende of buitenaf gevestigde hogepriesters hebben bevoegdheid om te beslissen of 
het al dan niet noodzakelijk is zulk een raad bijeen te roepen.   
 
LEV 102:30 Er is een verschil tussen de beslissing van de hoge raad van reizende hogepriesters buiten 
de ringen van Zion, en die van de reizende Hoge Raad, bestaande uit de twaalf apostelen.   
 
LEV 102:31 Tegen de beslissing van de eerste kan beroep worden aangetekend, doch niet tegen de 
beslissing van de laatste.   
 
LEV 102:32 De laatste kan alleen door de algemene autoriteiten der kerk in twijfel worden getrokken in 
geval van overtreding.   
 
LEV 102:33 Er werd besloten, dat de president, of presidenten, van de zetel van het Eerste 
Presidentschap der Kerk, bevoegdheid zullen hebben om te beslissen, of zulk een zaak, waarvoor hoger 
beroep wordt aangetekend, met recht aanspraak maakt om opnieuw te worden behandeld, nadat het 
beroep en de getuigenissen en verklaringen, die het begeleiden, zijn onderzocht.   
 
LEV 102:34 De twaalf raadsleden gingen er daarna toe over om het lot te werpen om aldus te bepalen 
wie het eerst zou spreken.  De uitslag was als volgt:  1, Oliver Cowdery; 2, Joseph Coe; 3, Samuël H. 
Smith; 4, Luke Johnson; 5, John S. Carter; 6, Sylvester Smith; 7, John Johnson; 8, Orson Hyde; 9, Jared 
Carter; 10, Joseph Smith Sr.; 11, John Smith; 12, Martin Harris.  Na gebed werd de conferentie verdaagd.  
OLIVER COWDERY, ORSON HYDE, Klerken.   
 

Afdeling 103 
 
LEV 103:1 Voorwaar zeg Ik tot u, Mijn vrienden:  Ziet, Ik zal u een openbaring en een gebod geven, 
opdat gij moogt weten hoe te handelen in het volbrengen van uw plichten met betrekking tot het welzijn 
en de bevrijding van uw broederen, die over het land Zion zijn verspreid,  
 
LEV 103:2 Verdreven en geslagen door Mijn vijanden, op wie Ik in de door Mij bestemde tijd Mijn toorn 
zonder mate zal uitstorten.   
 
LEV 103:3 Want Ik heb het tot dusver van hen toegelaten, opdat zij de maat hunner ongerechtigheden 
mochten vullen, opdat hun beker vol mocht zijn;  
 
LEV 103:4 En opdat zij, die zich naar Mijn naam noemen, voor een korte tijd mochten worden gekastijd 
met een hevige en pijnlijke kastijding, omdat zij niet ten volle aan de voorschriften en geboden, die Ik hun 
heb gegeven, hebben voldaan.   
 
LEV 103:5 Maar voorwaar zeg Ik u, dat Ik een besluit heb genomen, dat door Mijn volk zal worden 
verwezenlijkt, voor zoverre zij van dit uur af gehoor geven aan de raad, die Ik, de Here, hun God, hun zal 
geven.   



 
LEV 103:6 Ziet, van dit uur af zullen zij over Mijn vijanden beginnen te zegevieren, want Ik heb het 
besloten.   
 
LEV 103:7 En door acht te slaan op alle woorden, die Ik, de Here hun God, tot hen zal spreken, en ze na 
te komen, zullen zij nimmer ophouden te zegevieren, totdat de Koninkrijken der wereld onder Mijn voeten 
zijn gebracht, en de aarde aan de heiligen is gegeven om deze voor eeuwig te bezitten.   
 
LEV 103:8 Doch voor zoverre zij Mijn geboden niet onderhouden, en, geen acht slaan op al Mijn 
woorden, en ze niet nakomen, zullen de koninkrijken der wereld over hen zegevieren.   
 
LEV 103:9 Want zij waren tot een licht voor de wereld gesteld, en om heilanden der mensen te zijn;  
 
LEV 103:10 En voor zoverre zij de heilanden der mensen niet zijn, zijn zij als zout, dat smakeloos is 
geworden, en voortaan nergens meer goed voor is, dan om weggeworpen en door de mensen vertreden 
te worden.   
 
LEV 103:11 Doch voorwaar zeg Ik u:  Ik heb besloten, dat uw broederen, die verspreid zijn, naar de 
landen hunner erfenis moeten terugkeren, en de woeste plaatsen van Zion zullen opbouwen.   
 
LEV 103:12 Want.  zoals Ik u in een vorig gebod heb gezegd, komt de zegening na vele moeilijkheden.   
 
LEV 103:13 Ziet, dit is zegening, die Ik na uw moeilijkheden en de moeilijkheden uwer broederen heb 
beloofd -- uw bevrijding en de bevrijding uwer broederen, namelijk hun herstelling in het land Zion, om 
aldaar te worden gevestigd, en niet meer te worden ternedergeworpen.   
 
LEV 103:14 Niettemin, indien zij hun erfenis ontheiligen, zullen zij worden ternedergeworpen; want Ik zal 
hen niet sparen, indien zij hun erfenis ontheiligen.   
 
LEV 103:15 Ziet, Ik zeg u:  De bevrijding van Zion moet noodzakelijkerwijze door macht komen;  
 
LEV 103:16 Daarom zal Ik voor Mijn volk een man verwekken, die het zal leiden, zoals Mozes de 
kinderen Israëls heeft geleid.   
 
LEV 103:17 Want gij zijt de kinderen Israëls, en van het nageslacht van Abraham, en gij moet 
noodzakelijkerwijze door macht en met een uitgestrekte arm uit slavernij worden geleid.   
 
LEV 103:18 En zoals uw vaderen aanvankelijk werden geleid, zal ook de bevrijding van Zion zijn.   
 
LEV 103:19 Laat uw hart daarom niet versagen, want Ik zeg niet tot u, zoals Ik tot uw vaderen heb 
gezegd:  Mijn engel zal voor u uit gaan, maar niet Mijn tegenwoordigheid.   
 
LEV 103:20 Maar Ik zeg tot u:  Mijn engelen zullen voor u uit gaan, en ook Mijn tegenwoordigheid, en 
mettertijd zult gij het goede land bezitten.   
 
LEV 103:21 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. de man is, met wie Ik 
de dienstknecht vergeleek, tot wie de heer van de wijngaard sprak in de gelijkenis, die Ik u heb gegeven.   
 
LEV 103:22 Laat Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. daarom tot de sterkte van Mijn huis zeggen, tot Mijn 
jonge mannen en tot die van middelbare leeftijd:  Vergadert u te zamen in het land Zion, het land, dat Ik 
heb gekocht met geld, dat Mij is toegewijd.   
 
LEV 103:23 En laten alle gemeenten verstandige mannen met hun gelden zenden, en landerijen 
aankopen, zoals Ik hun heb geboden.   
 



LEV 103:24 En voor zoverre Mijn vijanden tegen u opkomen om u te verdrijven uit Mijn goede land -- dat 
Ik heb toegewijd om het land Zion te zijn -- namelijk van uw eigen landerijen, moet gij hen vervloeken na 
deze getuigenissen, die gij voor Mij tegen hen hebt ingebracht;  
 
LEV 103:25 En wie gij ook zult vervloeken, zal Ik vervloeken, en gij moet Mij op Mijn vijanden wreken.   
 
LEV 103:26 En Mijn tegenwoordigheid zal met u zijn, zelfs in het Mij wreken op Mijn vijanden tot in het 
derde en vierde geslacht van hen, die Mij haten.   
 
LEV 103:27 Laat niemand bevreesd zijn om zijn leven om Mijnentwil af te leggen; want een ieder, die zijn 
leven om Mijnentwil aflegt, zal het weder vinden.   
 
LEV 103:28 En een ieder, die niet gewillig is zijn leven om Mijnentwil af te leggen, is Mijn discipel niet.   
 
LEV 103:29 Het is Mijn wil, dat Mijn dienstknecht Sidney Rigdon zijn stem zal verheffen in de 
bijeenkomsten in de oostelijke staten, om de gemeen ten voor te bereiden de geboden te onderhouden, 
die Ik hun heb gegeven aangaande de herstelling en bevrijding van Zion.   
 
LEV 103:30 Het is Mijn wil, dat Mijn dienstknechten Parley P. Pratt en Lyman Wight niet naar het land 
hunner broederen zullen terugkeren.  Voordat zij groepen van tien, of van twintig.  of van vijftig, of van 
honderd hebben bijeengebracht om naar het land Zion op te trekken, totdat zij in het geheel vijfhonderd 
man van de sterkte van Mijn huis hebben bijeengebracht.   
 
LEV 103:31 Ziet, dit Is Mijn wil.  Bidt, en gij zult ontvangen; doch de mensen doen niet altijd Mijn wil.   
 
LEV 103:32 Daarom, indien gij er geen vijfhonderd kunt bijeenbrengen, tracht dan ijverig, opdat gij er 
misschien driehonderd moogt bijeenbrengen.   
 
LEV 103:33 En indien gij er geen driehonderd kunt bijeenbrengen, tracht dan ijverig, opdat gij er 
misschien honderd moogt bijeenbrengen.   
 
LEV 103:34 Doch voorwaar zeg Ik u:  Ik geef u een gebod.  dat gij niet naar het land Zion moet opgaan, 
voordat gij er honderd van de sterkte van Mijn huis hebt bijeengebracht om met u op te gaan naar het 
land Zion.   
 
LEV 103:35 Daarom, zoals Ik tot u zeide:  Bidt, en gij zult ontvangen; bidt ernstig, opdat Mijn dienstknecht 
Joseph Smith Jr. misschien met u moge gaan, en te midden van Mijn volk presideren, en Mijn koninkrijk 
in het toegewijde land organiseren, en er de kinderen van Zion vestigen volgens de wetten en geboden, 
die u zijn en zullen worden gegeven.   
 
LEV 103:36 Alle overwinning en heerlijkheid verkrijgt gij door uw ijver, getrouwheid en gebeden des 
geloofs.   
 
LEV 103:37 Laat Mijn dienstknecht Parley P. Pratt met Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. reizen.   
 
LEV 103:38 Laat Mjn dienstknecht Lyman Wight met Mijn dienstknecht Orson Pratt reizen,  
 
LEV 103:39 Laat mijn dienstknecht Hyrum Smith met Mijn dienstknecht Frederick G. Williams reizen.   
 
LEV 103:40 Laat Mijn dienstknecht Orson Hyde met Mijn dienstknecht Orson Pratt reizen, waarheen Mijn 
dienstknecht Joseph Smith Jr. hen ook zal raden te gaan, ter vervulling van deze geboden, die Ik u heb 
gegeven, en laat het overige aan Mij over.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 104 
 



LEV 104:1 Voorwaar zeg Ik tot u, Mijn vrienden:  Ik geef u raad, en een gebod aangaande alle 
eigendommen.  die behoren tot de orde, die Ik u heb geboden te organiseren en te vestigen, om een 
verenigde orde te zijn, en een eeuwige orde voor het welzijn Mijner kerk, en voor het welzijn der mensen, 
totdat Ik kom --  
 
LEV 104:2 Met een onbeweeglijke en onveranderlijke belofte, dat, voor zoverre zij, die Ik heb geboden, 
getrouw waren, zij met een menigvuldigheid van zegeningen zouden worden gezegend;  
 
LEV 104:3 Doch voor zoverre zij niet getrouw waren, waren zij de vervloeking nabij.   
 
LEV 104:4 En omdat enige Mijner dienstknechten het gebod niet hebben onderhouden, doch het verbond 
door hebzucht en met geveinsde woorden hebben verbroken, heb Ik hen gevloekt met een zeer zware en 
ernstige vloek.   
 
LEV 104:5 Want Ik, de Here, heb in Mijn hart besloten, dat, voor zoverre iemand, die tot de orde behoort, 
een overtreder zal worden bevonden, of, met andere woorden, het verbond zal verbreken, waarmede gij 
zijt gebonden, deze gedurende zijn leven zal worden gevloekt, en worden vertreden door wie Ik wil.   
 
LEV 104:6 Want Ik, de Here, laat Mij in deze dingen niet bespotten --  
 
LEV 104:7 En dit alles, opdat de onschuldigen onder u niet met de onrechtvaardigen zullen worden 
veroordeeld, en opdat de schuldigen onder u niet zullen ontkomen; want Ik, de Here, heb u een kroon 
van heerlijkheid aan Mijn rechterhand beloofd.   
 
LEV 104:8 Daarom, voor zoverre gij overtreders wordt bevonden, kunt gij tijdens uw leven niet aan Mijn 
toorn ontkomen.   
 
LEV 104:9 Voor zoverre gij wegens overtreding wordt afgesneden, kunt gij niet aan de slagen van Satan 
ontkomen tot aan de dag der verlossing.   
 
LEV 104:10 En nu, van dit uur af, geef Ik u macht om iemand van de orde aan de slagen van Satan over 
te leveren, indien hij een overtreder wordt bevonden, en zich niet van het kwaad bekeert; en hij zal geen 
macht hebben om kwaad over u te brengen.   
 
LEV 104:11 Het is daarom in overeenstemming met Mijn wijsheid u een gebod te geven, dat gij u moet 
organiseren, en een ieder zijn rentmeesterschap moet aanwijzen;  
 
LEV 104:12 Zodat een ieder aan Mij verantwoording moge afleggen van het rentmeesterschap, dat hem 
is aangewezen.   
 
LEV 104:13 Want het is raadzaam, dat Ik, de Here, een ieder verantwoordelijk stelle als rentmeester over 
de aardse zegeningen, die Ik voor Mijn schepselen heb geschapen en voorbereid.   
 
LEV 104:14 Ik, de Here, heb de hemelen gespannen, en de aarde gebouwd, en het is waarlijk Mijner 
handen werk; en.  al hetgeen er in is, is het Mijne.   
 
LEV 104:15 En het is Mijn voornemen voor Mijn heiligen te zorgen, want alle dingen zijn van mij.   
 
LEV 104:16 Doch het moet noodzakelijk op Mijn eigen wijze worden gedaan; en ziet, dit is de wijze, 
waarop Ik, de Here, heb besloten in de behoeften Mijner heiligen te voorzien, opdat de armen zullen 
worden verhoogd, doordat de rijken nederig zullen zijn.   
 
LEV 104:17 Want de aarde is vol, en er is genoeg en overvloedig; ja, Ik heb alles bereid, en heb de 
mensenkinderen toegestaan naar eigen willen te handelen.   
 



LEV 104:18 Daarom, indien iemand van de overvloed zal nemen, die Ik heb bereid, en niet, 
overeenkomstig de wet van Mijn evangelie, van zijn deel aan de armen en behoeftigen geeft, zal hij met 
de goddelozen zijn ogen in de hel opslaan, en zich in kwelling bevinden.   
 
LEV 104:19 En nu, voorwaar zeg Ik u betreffende de eigendommen der orde --  
 
LEV 104:20 Laat Mijn dienstknecht Sidney Rigdon de plaats, waar hij nu woont, en het stuk grond van de 
looierij als zijn rentmeesterschap worden toegewezen om in zijn onderhoud te voorzien, terwijl hij 
werkzaam is in Mijn wijngaard, zoals Ik wil, wanneer Ik hem zal gebieden.   
 
LEV 104:21 En laten alle dingen worden gedaan overeenkomstig de raad der orde, en de eenparige 
toestemming of stem van hen der orde, die in Kirtland wonen.   
 
LEV 104:22 En dit rentmeesterschap en deze zegening bevestig Ik, de Here, op Mijn dienstknecht Sidney 
Rigdon als een zegen op hem en op zijn nakomelingen na hem;  
 
LEV 104:23 En Ik zal zegeningen op hem vermenigvuldigen, voor zoverre hij nederig wil zijn voor Mij.   
 
LEV 104:24 En verder, laat aan Mijn dienstknecht Martin Harris het stuk land, dat Mijn dienstknecht John 
Johnson in ruil verkreeg voor zijn vorig erfland, als zijn rentmeesterschap worden toegewezen voor hem 
en zijn nakomelingen na hem;  
 
LEV 104:25 En voor zoverre hij getrouw is, zal Ik zegeningen vermenigvuldigen op hem en op zijn 
nakomelingen na hem.   
 
LEV 104:26 En laat Mijn dienstknecht Martin Harris zijn gelden besteden voor het bekendmaken van Mijn 
woorden, zoals Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. zal aanwijzen.   
 
LEV 104:27 En verder, laat Mijn dienstknecht Frederick G. Williams de plaats hebben, waarop hij nu 
woont.   
 
LEV 104:28 En laat Mijn dienstknecht Oliver Cowdery het stuk grond hebben, dat is afgebakend en naast 
het huis ligt, dat voor de drukkerij bestemd is, en stuk grond nummer één is, alsmede het stuk grond, 
waarop zijn vader woont.   
 
LEV 104:29 En laten Mijn dienstknechten Frederick G. Williams en Oliver Cowdery de drukkerij hebben, 
en alle dingen, die er toe behoren.   
 
LEV 104:30 En dit zal het rentmeesterschap zijn, dat hun zal worden aangewezen.   
 
LEV 104:31 En ziet, voor zoverre zij getrouw zijn, zal Ik hen zegenen en zegeningen op hen 
vermenigvuldigen.   
 
LEV 104:32 En dit is voor hen en voor hun nakomelingen na hen het begin van het rentmeesterschap, 
dat Ik hun heb aangewezen.   
 
LEV 104:33 En voor zoverre zij getrouw zijn, zal Ik zegeningen vermenigvuldigen op hen en op hun 
nakomelingen na hen, ja, een menigvuldigheid van zegeningen.   
 
LEV 104:34 En verder, laat Mijn dienstknecht John Johnson het huis hebben, waarin hij woont, en het 
erfland, alles, behalve de grond, die bestemd is voor het bouwen van Mijn huizen, en die tot dat erfland 
behoort, en die stukken grond, die voor Mijn dienstknecht Oliver Cowdery zijn bestemd.   
 
LEV 104:35 En voor zoverre hij getrouw is, zal Ik zegeningen op hem vermenigvuldigen.   
 



LEV 104:36 En het is Mijn wil, dat hij de stukken grond verkoopt, die voor het opbouwen van de stad 
Mijner heiligen zijn afgezet, voor zoverre het hem door de stem des Geestes zal worden bekendgemaakt, 
en overeenkomstig de raad en door de stem van de orde.   
 
LEV 104:37 En dit is het begin van het rentmeesterschap, dat Ik hem heb aangewezen als een zegen 
voor hem en zijn nakomelingen na hem.   
 
LEV 104:38 En voor zoverre hij getrouw is, zal Ik een toenemende menigvuldigheid van zegeningen op 
hem uitstorten.   
 
LEV 104:39 En verder, laten aan Mijn dienstknecht Newel K. Whitney de huizen en het stuk grond, waar 
hij nu woont, worden toegewezen, alsmede het stuk grond en het gebouw waar de handelszaak is 
gevestigd, evenals het stuk grond, waarop potasbereiding plaats vindt.   
 
LEV 104:40 En dit alles heb Ik Mijn dienstknecht Newel K. Whitney als rentmeesterschap aangewezen, 
als een zegen voor hem en zijn nakomelingen na hem, ten bate van de handelszaak van Mijn orde, die Ik 
ten bate van Mijn ring in Kirtland heb gevestigd.   
 
LEV 104:41 Ja, voorwaar, dit is het rentmeesterschap -- namelijk deze ganse handelszaak -- dat Ik Mijn 
dienstknecht N. K. Whitney heb toegewezen, aan hem en zijn zaakwaamemer en aan zijn nakomelingen 
na hem.   
 
LEV 104:42 En voor zoverre hij getrouw is in het onderhouden van Mijn geboden, die Ik hem heb 
gegeven.  zal Ik in toenemende mate zegeningen uitstorten op hem en op zijn nakomelingen na hem, ja, 
een menigvuldigheid van zegeningen.   
 
LEV 104:43 En verder, laat aan Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. het stuk grond worden toegewezen, 
dat voor het bouwen van Mijn huis is afgezet, hetgeen veertig roeden lang en twaalf roeden breed is, 
alsmede het land, waarop zijn vader nu woont;  
 
LEV 104:44 En dit is het begin van het rentmeesterschap, dat Ik hem heb toegewezen als een zegening 
op hem en op zijn vader.   
 
LEV 104:45 Want ziet, Ik heb een erfenis voor zijn vader bewaard, voor diens onderhoud; daarom moet 
hij tot het huisgezin van Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. worden gerekend.   
 
LEV 104:46 En, voor zoverre hij getrouw is, zal Ik zegeningen in toenemende mate uitstorten op het huis 
van Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr., ja.  Een menigvuldigheid van zegeningen.   
 
LEV 104:47 En nu geef Ik u een gebod aangaande Zion, dat gij niet langer als een verenigde orde aan 
uw broederen in Zion zult zijn verbonden, alleen op deze wijze --  
 
LEV 104:48 Nadat gij zijt georganiseerd, zult gij de Verenigde Orde van de ring van Zion, de stad 
Kirtland, worden genoemd.  En nadat zij zijn georganiseerd, zullen uw broederen de Verenigde Orde van 
de stad Zion worden genoemd.   
 
LEV 104:49 En zij moeten onder hun eigen naam worden georganiseerd; en zij moeten in hun eigen 
naam handelen;  
 
LEV 104:50 En gij moet handelen in eigen naam.   
 
LEV 104:51 En dit heb Ik geboden om voor uw welzijn en ook voor hun welzijn te worden gedaan, omdat 
zij zijn verdreven, en wegens hetgeen te komen staat.   
 
LEV 104:52 Want daar de verbonden door overtreding en door hebzucht en geveinsde woorden zijn 
verbroken --  



 
LEV 104:53 Wordt gij daarom als een verenigde orde van uw broederen gescheiden, zodat gij niet langer 
dan tot op dit uur met hen zijt verbonden, en dan alleen op deze wijze, zoals Ik zeide, door een lening, 
zoals door deze orde in raadsvergadering zal worden besloten, en zoals uw omstandigheden het zullen 
toelaten en de stem der raadsvergadering zal aanwijzen.   
 
LEV 104:54 En verder geef Ik u een gebod aangaande uw rentmeesterschap, dat Ik u heb toegewezen.   
 
LEV 104:55 Ziet, al deze eigendommen zijn van Mij, of anders is uw geloof ijdel, en wordt gij huichelaars 
bevonden, en zijn de verbonden, die gij met Mij hebt gemaakt, verbroken;  
 
LEV 104:56 En indien de eigendommen van Mij zijn, dan zijt gij rentmeesters, anders zijt gij geen 
rentmeesters.   
 
LEV 104:57 Doch voorwaar zeg Ik u:  Ik heb u aangewezen tot rentmeesters over Mijn huis, ja, inderdaad 
tot rentmeesters.   
 
LEV 104:58 En voor dit doel heb Ik u geboden u te organiseren, namelijk om Mijn woorden te drukken, de 
volheid Mijner Schriften, de openbaringen, die Ik u heb gegeven, en die Ik u hierna van tijd tot tijd zal 
geven --  
 
LEV 104:59 Met het doel Mijn kerk en koninkrijk op de aarde op te bouwen, en Mijn volk voor te bereiden 
op de tijd, wanneer Ik met hen zal wonen, hetgeen zeer nabij is.   
 
LEV 104:60 En gij moet voor uzelf een plaats voor een schatkamer gereedmaken, en deze Mijn naam 
toewijden.   
LEV 104:61 En gij moet één uwer aanstellen tot schatbewaarder, en hij moet tot deze zegening worden 
geordend.   
 
LEV 104:62 En er moet een zegel op de schatkamer zijn, en alle heilige dingen moeten in de schatkamer 
worden gebracht; en niemand onder u moet deze, of een gedeelte er van, zijn eigendom noemen, want 
ze zal aan u allen gemeenschappelijk behoren.   
 
LEV 104:63 En Ik geef u deze van dit uur af; en ziet nu toe, dat gij voortgaat en, met uitzondering van de 
heilige dingen, gebruik maakt van het rentmeesterschap, dat Ik u heb toegewezen, met het doel deze 
heilige dingen te drukken, zoals Ik heb gezegd.   
 
LEV 104:64 En de baten van de heilige dingen moeten in de schatkamer worden bewaard, en deze moet 
worden verzegeld en ze moeten door niemand worden gebruikt en door niemand uit de schatkamer 
genomen, noch moet het zegel, dat op de schatkamer zal worden geplaatst, worden verbroken, dan 
alleen door de stem der orde, of op gebod.   
 
LEV 104:65 En aldus moet gij de baten van de heilige dingen in de schatkamer voor heilige en gewijde 
doeleinden bewaren.   
 
LEV 104:66 En dit zal de heilige schatkamer des Heren worden genoemd; en er moet een zegel op 
worden gehouden, opdat ze heilig moge zijn, en de Here toegewijd.   
 
LEV 104:67 En verder moet er nog een andere schatkamer worden ingesteld, en een schatbewaarder 
aangesteld om voor de schatkamer te zorgen, en er moet een zegel op worden geplaatst;  
 
LEV 104:68 En alle gelden, die gij in uw rentmeesterschappen ontvangt, door een nuttig gebruik te 
maken van de eigendommen, die Ik u heb toegewezen, zoals huizen, landerijen, vee, en alle dingen -- 
behalve van de heilige en gewijde Schriften, die Ik voor Mijzelf voor heilige en gewijde doeleinden heb 
bewaard -- moeten in de schatkamer worden gebracht, zodra gij gelden ontvangt, in bedragen van 
honderd, of van vijftig, of van twintig, of van tien, of van vijf.   



 
LEV 104:69 Of met andere woorden, indien iemand onder u vijf gulden verkrijgt, dan brenge hij ze in de 
schatkamer; of indien hij er tien, of twintig, of vijftig, of honderd, ontvangt, laat hij op dezelfde wijze 
handelen;  
 
LEV 104:70 En laat er niemand onder u zeggen, dat het zijn eigendom is; want het zal niet het zijne 
worden genoemd, noch enig deel er van.   
 
LEV 104:71 En er mag geen gedeelte van worden gebruikt, of uit de schatkamer worden genomen.  dan 
alleen door de stem en eenparige toestemming der orde.   
 
LEV 104:72 En dit moet de stem en eenparige toestemming van de orde zijn -- dat een ieder uwer tot de 
schatbewaarder kan zeggen:  Ik heb dit nodig om mij in mijn rentmeesterschap te helpen.   
 
LEV 104:73 Indien het vijf talenten [guldens] zijn, of tien, of twintig of vijftig, of honderd, de 
schatbewaarder zal hem het bedrag geven, dat hij verlangt om hem in zijn rentmeesterschap te helpen  
 
LEV 104:74 Totdat hij een overtreder wordt bevonden, en het duidelijk aan de raadsvergadering der orde 
is gebleken, dat hij een ontrouwe en onverstandige rentmeester is.   
 
LEV 104:75 Maar zolang hij in volle gemeenschap is, en getrouw en verstandig in zijn rentmeesterschap, 
zal dit zijn bewijs voor de schatbewaarder zijn, opdat de schatbewaarder het hem niet zal onthouden.   
 
LEV 104:76 Doch in geval van overtreding zal de schatbewaarder verantwoording schuldig zijn aan de 
raad en de stem van de orde.   
 
LEV 104:77 En in geval de schatbewaarder een ontrouwe en onverstandige rentmeester wordt 
bevonden, zal hij aan de raad en de stem van de orde verantwoording schuldig zijn en van zijn post 
worden ontheven, en een ander moet in zijn plaats worden aangesteld.   
 
LEV 104:78 En verder, voorwaar zeg Ik u met betrekking tot uw schulden:  Ziet, het is Mijn wil, dat gij al 
uw schulden zult betalen.   
 
LEV 104:79 En het is Mijn wil, dat gij u voor Mij zult vernederen, en deze zegening verkrijgen door uw 
ijver en ootmoed en het gebed des geloofs.   
 
LEV 104:80 En ziet, voor zoverre gij ijverig en ootmoedig zijt, en in het gebed des geloofs volhardt, zal Ik 
het hart verzachten van hen, bij wie gij schuld hebt, totdat Ik u middelen zal zenden om u van uw lasten 
te bevrijden.   
 
LEV 104:81 Schrijft daarom spoedig naar New York, zoals het u door Mijn Geest zal worden ingegeven; 
en Ik zal het hart verzachten van hen, bij wie gij schuld hebt, zodat het uit hun gedachten zal worden 
weggenomen om u moeilijkheden te veroorzaken.   
 
LEV 104:82 En ziet, voor zoverre gij ootmoedig en getrouw zijt, en Mijn naam aanroept, zal Ik u de 
overwinning geven.   
 
LEV 104:83 Ik geef u een belofte, dat gij ditmaal van uw drukkende schuldenlast zult worden bevrijd.   
 
LEV 104:84 Voor zoverre gij in de gelegenheid komt om geld te lenen in bedragen van honderd, of van 
duizend, ja totdat gij genoeg zult hebben geleend om u van uw drukkende schuldenlast te bevrijden, dan 
hebt gij daartoe het recht.   
 
LEV 104:85 En geeft voor deze ene keer de eigendommen, die Ik u in handen heb gegeven, als 
borgstelling door met algemene toestemming uw handtekeningen te plaatsen, of anders, zoals het u zal 
goeddunken.   



 
LEV 104:86 Ik geef u dit voorrecht voor deze ene maal; en ziet, indien gij de dingen, die Ik u heb 
voorgelegd, zult doen volgens Mijn geboden, blijven al deze dingen Mij toebehoren, en gij zijt Mijn 
rentmeesters, en de Meester zal niet toelaten, dat Zijn huis wordt opgebroken.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 105 
 
LEV 105:1 Voorwaar zeg Ik tot u, die zijt bijeengekomen om Mijn wil te vernemen aangaande de 
bevrijding van Mijn verdrukt volk --  
 
LEV 105:2 Ziet, Ik zeg tot u:  Mijn volk had zelfs nu reeds bevrijd kunnen zijn, indien het geen 
overtredingen had begaan, van de kerk als een geheel gesproken en niet van de leden afzonderlijk.   
 
LEV 105:3 Doch ziet, zij hebben niet geleerd gehoorzaam te zijn aan hetgeen Ik van hen verlangde, doch 
zij zijn vervuld van allerlei kwaad, en delen van hun goederen niet mede aan de armen en noodlijdenden 
onder hen, zoals het heiligen betaamt;  
 
LEV 105:4 En zij zijn niet verenigd overeenkomstig de eendracht, die door de wet van het celestiale 
koninkrijk wordt vereist;  
 
LEV 105:5 En Zion kan niet worden opgebouwd, tenzij het geschiedt volgens de grondbeginselen der wet 
van het celestiale koninkrijk; anderszins kan Ik Zion niet tot Mij nemen.   
 
LEV 105:6 En Mijn volk moet noodzakelijkerwijze worden gekastijd, totdat zij gehoorzaamheid leren, 
indien nodig door de dingen, die zij lijden.   
 
LEV 105:7 Ik spreek nietbetreffende hen, die zijn aangesteld om Mijn volk te leiden, en die de eerste 
ouderlingen Mijner kerk zijn, want zij zijn niet allen onder dit oordeel;  
 
LEV 105:8 Doch Ik spreek aangaande Mijn gemeenten, die buiten Zion zijn gelegen; er zijn er velen, die 
zullen zeggen:  Waar is hun God?  Ziet, Hij dient hen in tijd van moeilijkheden te bevrijden, anders zullen 
wij niet opgaan naar Zion, en onze gelden behouden.   
 
LEV 105:9 Tengevolge van de overtredingen van Mijn volk acht Ik het daarom raadzaam, dat Mijn 
ouderlingen een korte tijd zullen wachten op de bevrijding van Zion --  
 
LEV 105:10 Opdat zij zelf voorbereid mogen zijn, en opdat Mijn volk meer volkomen moge worden 
onderwezen, en ondervinding opdoen, en meer volkomen hun plicht, en hetgeen Ik van hen verlang, 
moge verstaan.   
 
LEV 105:11 En dit kan niet worden teweeggebracht, voordat Mijn ouderlingen met macht van omhoog 
zijn begiftigd.   
 
LEV 105:12 Want ziet, Ik heb een grote begiftiging en zegen voorbereid om op hen te worden uitgestort, 
voor zoverre zij getrouw zijn en in ootmoed voor Mij blijven wandelen.   
 
LEV 105:13 Daarom acht Ik het raadzaam, dat Mijn ouderlingen een korte tijd zullen wachten op de 
bevrijding van Zion.   
 
LEV 105:14 Want ziet, Ik vereis niet van hen, dat zij de veldslagen van Zion leveren; want zoals Ik in een 
vorig gebod heb gezegd, zal Ik het vervullen.  Ik zal uw veldslagen leveren.   
 
LEV 105:15 Ziet, Ik heb de verwoester uitgezonden om Mijn vijanden te verdelgen en uit te roeien; en niet 
vele jaren hierna zal het hun niet meer worden toegelaten om Mijn erfland te ontheiligen, en Mijn naam te 
lasteren op de landen, die Ik heb toegewijd voor de vergadering Mijner heiligen.   
 



LEV 105:16 Ziet, Ik heb Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. geboden tot de sterkte van Mijn huis te 
zeggen, namelijk tot Mijn strijders, Mijn jonge mannen en die van middelbare leeftijd, dat zij zich moeten 
vergaderen voor de bevrijding van Mijn volk, om de torens van Mijn vijanden omver te werpen, en hun 
wachters te verstrooien;  
 
LEV 105:17 Doch de sterkte van Mijn huis heeft niet naar Mijn woorden geluisterd.   
 
LEV 105:18 Maar voor zoverre er zijn, die naar Mijn woorden hebben geluisterd, heb Ik een zegening en 
een begiftiging voor hen bereid, indien zij getrouw blijven.   
 
LEV 105:19 Ik heb hun gebeden gehoord, en zal hun offer aannemen; en Ik acht het raadzaam, dat zij, 
teneinde hun geloof te beproeven, zover zouden worden gebracht.   
 
LEV 105:20 En nu, voorwaar zeg Ik u:  Ik geef u een gebod, dat allen, die hierheen zijn gekomen, en die 
in de omliggende landstreek kunnen vertoeven, moeten blijven;  
 
LEV 105:21 En laten zij, die niet kunnen blijven, die hun gezinnen in het oosten hebben, een korte tijd 
hier vertoeven, voor zoverre Mijn dienstknecht Joseph hen zal aanwijzen;  
 
LEV 105:22 Want Ik zal hem aangaande deze zaak raad geven, en al hetgeen hij hun ook zal opdragen, 
moet worden volbracht.   
 
LEV 105:23 En laat Mijn ganse volk, dat in de omliggende landstreken woont, zeer getrouw, vroom en 
nederig voor Mij zijn, en de dingen, die Ik hun heb geopenbaard, niet openbaar maken, voordat Ik het wijs 
oordeel ze openbaar te maken.   
 
LEV 105:24 Spreekt niet over oordelen, noch roemt in uw geloof of machtige werken, doch vergadert u 
voorzichtig zoveel mogelijk in één landstreek, voor zoverre de gevoelens van de bevolking het toelaten;  
 
LEV 105:25 En ziet, Ik zal u gunst en genade in hun ogen geven, opdat gij in vrede en veiligheid moogt 
rusten, terwijl gij tot het volk zegt:  Oefent oordeel en gerechtigheid voor ons uit volgens de wet, en maakt 
het ons aangedane onrecht goed.   
 
LEV 105:26 Ziet nu, Ik zeg tot u, Mijn vrienden, op deze wijze kunt gij gunst in de ogen van het volk 
vinden, totdat het leger van Israël zeer groot wordt.   
 
LEV 105:27 En Ik zal van tijd tot tijd het hart van het volk verzachten, zoals Ik het hart van Pharao 
verzachtte, totdat Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. en Mijn ouderlingen, die Ik heb aangesteld, tijd 
zullen hebben om de sterkte van Mijn huis bijeen te brengen,  
 
LEV 105:28 En verstandige mannen hebben gezonden ter vervulling van hetgeen Ik heb geboden 
aangaande de aankoop van alle landerijen, die in Jackson County en in de omliggende gebieden kunnen 
worden aangekocht.   
 
LEV 105:29 Want het is Mijn wil, dat deze landerijen zullen worden aangekocht, en dat Mijn heiligen ze, 
nadat ze zijn aangekocht.  zullen bezitten volgens de wetten van toewijding, die Ik heb gegeven.   
 
LEV 105:30 En nadat deze landerijen zijn aangekocht, zal Ik de legers van Israël onschuldig houden, 
wanneer zij hun eigen landerijen in bezit nemen, die zij te voren met hun gelden hebben aangekocht, en 
wanneer zij de torens Mijner vijanden, die zich daarop mogen bevinden, omverwerpen, en, hun wachters 
verstrooien, en Mij wreken aan Mijn vijanden tot in het derde en vierde geslacht dergenen, die Mij haten  
 
LEV 105:31 Doch laat Mijn leger eerst zeer groot worden, en voor Mij worden geheiligd, opdat het schoon 
als de zon, en helder als de maan moge worden, en opdat zijn banieren schrikkelijk mogen zijn voor alle 
natiën;  
 



LEV 105:32 Opdat de koninkrijken van deze wereld mogen worden gedwongen te erkennen, dat het 
koninkrijk Zion inderdaad het koninkrijk van onze God en Zijn Christus is; laten wij ons daarom aan de 
wetten er van onderwerpen.   
 
LEV 105:33 Voorwaar zeg Ik u:  Ik acht het raadzaam, dat de eerste ouderlingen Mijner kerk hun 
begiftiging van omhoog zullen ontvangen in Mijn huis, dat Ik u heb geboden in het land Kirtland voor Mijn 
naam te bouwen.   
 
LEV 105:34 En laten die geboden, die Ik met betrekking tot Zion en haar wet heb gegeven, worden 
uitgevoerd en nagekomen, na haar bevrijding.   
 
LEV 105:35 Er is een dag van roeping geweest, doch de tijd voor een dag van verkiezing is gekomen; en 
laten zij, die het waardig zijn, worden gekozen.   
 
LEV 105:36 En het zal Mijn dienstknecht door de stem des Geestes worden bekendgemaakt, wie zijn 
gekozen; en zij zullen worden geheiligd;  
 
LEV 105:37 En voor zoverre zij de raad opvolgen, die zij ontvangen, zullen zij na vele dagen macht 
hebben alle dingen aangaande Zion te volbrengen.   
 
LEV 105:38 En verder zeg Ik u:  Streeft naar vrede, niet alleen met het volk, dat u heeft geslagen, maar 
eveneens met alle mensen;  
 
LEV 105:39 En verheft een vredesbanier, en verkondigt vrede tot aan de einden der aarde;  
 
LEV 105:40 En doet hun, die u hebben geslagen, vredesvoorstellen overeenkomstig de stem des 
Geestes.  die in u is, en alle dingen zullen medewerken voor uw welzijn.   
 
LEV 105:41 Weest daarom getrouw; ziet, Ik ben met u, ja, tot het einde toe.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 106 
 
LEV 106:1 Het is Mijn wil, dat Mijn dienstknecht Warren A. Cowdery tot presiderende hogepriester over 
Mijn gemeente in Freedom en de omliggende landstreken zal worden aangesteld en geordend;  
 
LEV 106:2 En Mijn eeuwig evangelie zal verkondigen, en zijn stem verheffen en het volk waarschuwen, 
niet alleen in zijn eigen plaats, maar ook in de aangrenzende streken;  
 
LEV 106:3 En zijn ganse tijd zal wijden aan deze hoge en heilige roeping, die Ik hem nu geef, en ijverig 
het koninkrijk des hemels en de gerechtigheid er van zoeken, en alle benodigde dingen zullen er aan 
worden toegevoegd; want de arbeider is zijn loon waardig.   
 
LEV 106:4 En verder, voorwaar zeg Ik u:  De komst des Heren nadert, en deze overvalt de wereld als 
een dief in de nacht --  
 
LEV 106:5 Omgordt daarom uw lendenen, opdat gij de kinderen des lichts moogt zijn, en die dag zal u 
niet als een dief overvallen.   
 
LEV 106:6 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Er was vreugde in de hemel, toen Mijn dienstknecht Warren 
zich voor Mijn scepter boog, en zich van de bedriegerijen der mensen afscheidde;  
 
LEV 106:7 Gezegend is daarom Mijn dienstknecht Warren, want Ik zal hem barmhartig zijn, en 
niettegenstaande de ijdelheid van zijn hart zal Ik hem verheffen, voor zoverre hij zich voor Mij zal 
vernederen.   
 



LEV 106:8 En Ik zal hem genade en zekerheid geven, waarmede hij staande kan blijven; en indien hij 
een getrouwe getuige en een licht voor de kerk blijft, heb Ik voor hem een kroon bereid in de woningen 
Mijns Vaders.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 107 
 
LEV 107:1 Er zijn in de kerk twee priesterschappen, namelijk het Melchizedekse en het Aäronische, dat 
het Levietische Priesterschap omvat.   
 
LEV 107:2 De reden, waarom het eerste het Melchizedekse Priesterschap wordt genoemd.  is, dat 
Melchizedek zulk een groot hogepriester was.   
 
LEV 107:3 Voor zijn tijd werd het genoemd:  Het Heilige Priesterschap naar de Orde van de Zoon Gods.   
 
LEV 107:4 Doch uit achting of eerbied voor de naam van het Opperwezen, en om het te veelvuldig 
herhalen van Zijn naam te voorkomen, noemde de kerk in dagen van ouds dat priesterschap naar 
Melchizedek of het Melchizedekse Priesterschap.   
 
LEV 107:5 Alle andere functies of ambten in de kerk zijn toevoegingen aan dit priesterschap.   
 
LEV 107:6 Doch er zijn twee delen of grote hoofdafdelingen, het ene is het Melchtzedekse Priesterschap, 
en het andere is het Aäronische of Levietische Priesterschap.   
 
LEV 107:7 Het ambt van ouderling valt onder het priesterschap van Melchizedek.   
 
LEV 107:8 Het Melchizedekse Priesterschap omvat het recht van presidentschap, en heeft macht en 
gezag over alle ambten in de kerk in alle eeuwen der wereld, om in geestelijke dingen te bedienen.   
 
LEV 107:9 Het Presidentschap van de Hogepriesterschap naar de orde van Melchizedek heeft het recht 
in alle ambten der kerk te fungeren.   
 
LEV 107:10 Hogepriesters naar de orde van het Melchizedekse Priesterschap hebben het recht onder 
aanwijzing van het presidentschap in hun eigen roeping te fungeren in het bedienen van geestelijke 
zaken, alsmede in het ambt van ouderling, priester (van de Levietische orde), leraar, diaken en als lid.   
 
LEV 107:11 Een ouderling heeft het recht in de plaats van een hogepriester te fungeren, wanneer deze 
niet aanwezig is.   
 
LEV 107:12 De hogepriester en ouderling moeten in de geestelijke zaken bedienen overeenkomstig de 
verbonden en geboden der kerk; en zij hebben het recht in al deze ambten der kerk te fungeren, wanneer 
er geen hogere autoriteiten aanwezig zijn.   
 
LEV 107:13 Het tweede priesterschap wordt het priesterschap van Aäron genoemd, omdat het was 
bevestigd op Aäron en zijn nakomelingen door al hun geslachten.   
 
LEV 107:14 De reden, waarom dit het lagere priesterschap wordt genoemd, is, dat het een toevoeging is 
aan het hogere of Melchizedekse Priesterschap, en macht geeft in uiterlijke verordeningen te bedienen.   
 
LEV 107:15 De bisschop en zijn raadgevers vormen het presidentschap van deze priesterschap, en 
houden de sleutelen of de volmacht van dit priesterschap.   
 
LEV 107:16 Niemand heeft een wettig recht op dit ambt, om de sleutelen van dit priesterschap te dragen, 
tenzij hij een directe afstammeling van Aäron is.   
 
LEV 107:17 Doch daar een hogepriester van het Metchizedekse Priesterschap gezag heeft om in alle 
lagere ambten te fungeren, mag hij in het ambt van bisschop werkzaam zijn, indien er geen directe 



afstammeling van Aäron kan worden gevonden, mits hij door het Presidentschap van de Melchizedekse 
Priesterschap tot deze macht is geroepen, aangesteld en geordend.   
 
LEV 107:18 De macht en het gezag van het hogere of Melchizedekse Priesterschap bestaan in het 
dragen der sleutelen van alle geestelijke zegeningen der kerk --  
 
LEV 107:19 Het voorrecht te hebben de verborgenheden van het koninkrijk des hemels te ontvangen, de 
hemelen voor zich geopend te hebben, deel te nemen aan de algemene vergadering en kerk van de 
Eerstgeborene, en zich te verheugen in de gemeenschap en tegenwoordigheid van God, de Vader, en 
Jezus, de Middelaar van het nieuwe verbond.   
 
LEV 107:20 De macht en het gezag van het lagere of Aäronische Priesterschap bestaan in het dragen 
der sleutelen van de bediening van engelen.  en in het bedienen van uitwendige verordeningen, de letter 
van het evangelie, de doop der bekering voor de vergeving van zonden, overeenkomstig de verbonden 
en geboden.   
 
LEV 107:21 Noodzakelijkerwijze moeten er presidenten of presiderende ambtenaren zijn, die voortkomen 
uit hen, die tot de verschillende ambten in deze twee priesterschappen zijn geordend, of door dezen of uit 
dezen zijn aangesteld.   
 
LEV 107:22 Van de Melchizedekse Priesterschap vormen drie presiderende Hogepriesters, gekozen door 
de groep, en tot dat ambt aangesteld en geordend, en door het vertrouwen, het geloof en het gebed der 
kerk ondersteund, een raad van het Presidentschap der Kerk.   
 
LEV 107:23 De twaalf reizende raadsleden zijn geroepen de Twaalf Apostelen te zijn, of bijzondere 
getuigen van de naam van Christus in de ganse wereld; aldus verschillen zij van andere ambtenaren in 
de kerk wat betreft de plichten van hun roeping.   
 
LEV 107:24 En zij vormen een Raad, in gezag en macht gelijkwaardig aan de drie eerder genoemde 
presidenten.   
 
LEV 107:25 De Zeventigers zijn eveneens geroepen het evangelie te prediken, en om bijzondere 
getuigen te zijn voor de niet-Joden en voor de ganse wereld; aldus verschillen zij van andere ambtenaren 
in de kerk in de plichten hunner roeping.   
 
LEV 107:26 En zij vormen een Raad, in gezag gelijkwaardig aan die der zoÙven genoemde Twaalf 
bijzondere getuigen of Apostelen.   
 
LEV 107:27 En ieder besluit, dat door één van deze Raden wordt genomen, moet door eenparige 
stemming tot stand komen, dat wil zeggen, dat ieder lid in elke Raad met de beslissingen er van moet 
instemmen, ten einde hun beslissingen onderling van dezelfde kracht en geldigheid te maken --  
 
LEV 107:28 Een meerderheid uit de Raad mag beslissingen nemen, wanneer de omstandigheden het 
vereisen.   
 
LEV 107:29 Tenzij dit het geval is, hebben hun beslissingen geen aanspraak op dezelfde zegeningen als 
de besluiten hadden van een raad van drie presidenten van ouds, die naar de orde van Melchizedek 
waren geordend, en rechtvaardige en heilige mannen waren.   
 
LEV 107:30 De besluiten van deze raden, of van één er van, moeten worden genomen in alle 
gerechtigheid, heiligheid, nederigheid des harten, zachtmoedigheid en lankmoedigheid en in geloof, 
deugd, kennis, matigheid, geduld, godsvrucht, broederlijke liefde en naastenliefde.   
 
LEV 107:31 Want er is een belofte, dat, indien deze dingen in hen overvloedig zijn, zij in de kennis des 
Heren niet onvruchtbaar zullen zijn.   
 



LEV 107:32 En in geval enige beslissing van deze raden onrechtvaardig is genomen, kan ze voor een 
algemene vergadering van de verschillende Raden worden gebracht, die de geestelijke gezagsdragers 
der kerk vormen; in geen ander geval kan er van hun besluit in hoger beroep worden gegaan.   
 
LEV 107:33 De Twaalven vormen een reizende Presiderende Hoge Raad, om onder aanwijzing van het 
Presidentschap der Kerk, en in overeenstemming, met de hemelse instellingen in de naam des Heren te 
handelen; om de kerk op te bouwen, en alle aangelegenheden er van onder alle natiën te regelen, ten 
eerste bij de niet-Joden, en ten tweede bij de Joden.   
 
LEV 107:34 De Zeventigers moeten in de naam des Heren handelen onder aanwijzing van de Twaalven 
of de reizende Hoge Raad om de kerk op te bouwen, en alle aangelegenheden er van onder alle natiën 
te regelen, eerst bij de niet-Joden, en dan bij de Joden;  
 
LEV 107:35 De Twaalven worden uitgezonden en dragen de sleutelen om de deur te openen door de 
verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, en wel eerst aan de niet-Joden, en dan aan de 
Joden.   
 
LEV 107:36 De gevestigde hoge raden in de ringen van Zion vormen een raad, die in gezag aangaande 
de zaken der kerk in al zijn besluiten gelijkwaardig is aan de Raad van het presidentschap, of aan de 
reizende Hoge Raad.   
 
LEV 107:37 De hoge raad in Zion vormt een raad, die in gezag aangaande de zaken der kerk in het 
nemen zijner besluiten gelijkwaardig is aan de Raad der Twaalven in de ringen van Zion.   
 
LEV 107:38 Het is de plicht van de reizende Hoge Raad, wanneer deze bijstand nodig heeft voor het 
vervullen van de verschillende aanvragen voor prediking en bediening van het evangelie, om zich tot de 
zeventigers te wenden, in plaats van tot iemand anders.   
 
LEV 107:39 Het is de plicht van de Twaalven in alle grote gemeenten der kerk evangelisten aan te 
stellen, zoals die hun door openbaring zullen worden aangewezen  
 
LEV 107:40 De orde van dit priesterschap was gevestigd om van vader op zoon te worden overgedragen, 
en behoort rechtens aan de directe afstammelingen van het uitverkoren geslacht, aan wie de beloften 
werden gedaan.   
 
LEV 107:41 Deze orde werd in de dagen van Adam ingesteld, en kwam door de volgende 
afstammingslijn tot ons:   
 
LEV 107:42 Van Adam op Seth, die door Adam op negen en zestigjarige leeftijd werd geordend, en drie 
jaren voor zijn (Adams) dood door hem werd gezegend, en bij monde van zijn vader de belofte van God 
ontving, dat zijn nakomelingen door de Here zouden zijn uitverkoren, en tot het einde der aarde worden 
bewaard;  
 
LEV 107:43 Want hij (Seth) was een volmaakt mens; en hij was zozeer het volkomen evenbeeld van zijn 
vader, dat hij in alle opzichten op zijn vader geleek, en alleen door zijn leeftijd van hem kon worden 
onderscheiden.   
 
LEV 107:44 Enos werd door Adam geordend, toen hij honderd vier en dertig jaar en vier maanden oud 
was.   
 
LEV 107:45 God riep Kenan in de wildernis, toen deze in zijn veertigste jaar was; en op reis naar de 
plaats Shedolamak ontmoette hij Adam.  Hij was zeven en tachtig jaar oud, toen hij zijn ordening ontving.   
 
LEV 107:46 Mahalalel was vierhonderd zes en negentig jaar en zeven dagen oud, toen hij werd geordend 
door Adam, die hem eveneens zegende.   
 



LEV 107:47 Jered was tweehonderd jaar oud, toen hij werd geordend door Adam, die hem eveneens 
zegende.   
 
LEV 107:48 Henoch was vijf en twintig jaar oud, toen hij door Adam werd geordend; en hij was vijf en 
zestig jaar toen Adam hem zegende.   
 
LEV 107:49 En hij zag de Here, en bij wandelde met Hem, en hij was voortdurend voor Zijn aangezicht; 
en hij wandelde driehonderd vijf en zestig jaren met God, zodat hij vierhonderd en dertig jaar oud was, 
toen hij werd weggenomen.   
 
LEV 107:50 Methusalach was honderd jaar oud, toen hij door Adam werd geordend.   
 
LEV 107:51  Lamech was twee en dertig jaar oud, toen hij door Seth werd geordend.   
 
LEV 107:52  Noach was tien jaar oud, toen hij door Methusalach werd geordend.   
 
LEV 107:53 Drie jaren v3/43/4r de dood van Adam riep deze Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, 
Henoch en Methusalach, die allen hogepriester waren, met de overigen van zijn nageslacht, die 
rechtvaardig waren, in de vallei Adam-ondi-Ahman bijeen, en schonk hun aldaar zijn laatste zegen.   
 
LEV 107:54 En de Here verscheen aan hen, en zij verhieven zich en zegenden Adam, en noemden hem 
Michaël, de vorst, de aartsengel.   
 
LEV 107:55 En de Here schonk Adam vertroosting, en zeide tot hem:  Ik heb u aan het hoofd gesteld; 
een menigte van natiën zal uit u voortkomen, en gij zijt voor eeuwig een vorst over hen.   
 
LEV 107:56 En Adam verhief zich in het midden der bijeenkomst, en niettegenstaande hij door ouderdom 
gebogen was, voorspelde hij, vervuld van de Heilige Geest, al hetgeen zijn nakomelingen tot in het 
laatste geslacht zou geschieden.   
 
LEV 107:57 Dit alles werd in het boek van Henoch geschreven, en te rechter tijd zal er van worden 
getuigd.   
 
LEV 107:58 Het is eveneens de plicht van de Twaalven om alle andere ambtenaren der kerk te ordenen 
en in te delen, overeenkomstig de openbaring, die luidt:   
 
LEV 107:59 Aan de kerk van Christus, in het land Zion, in toevoeging aan de kerkelijke wetten met 
betrekking tot de aangelegenheden der kerk --  
 
LEV 107:60 Voorwaar zeg Ik u, zegt de Here der heirscharen, er moeten noodzakelijk presiderende 
ouderlingen zijn om te presideren over hen, die het ambt van ouderling bekleden;  
 
LEV 107:61 En eveneens priesters om te presideren over hen, die het ambt van priester dragen;  
 
LEV 107:62 En eveneens leraars om op gelijke wijze te presideren over hen, die het ambt van leraar 
dragen, evenzo bij de diakenen --  
 
LEV 107:63 Aldus van diaken tot leraar, en van leraar tot priester, en van priester tot ouderling, een ieder 
zoals hij is aangesteld overeenkomstig de verbonden en geboden der kerk.   
 
LEV 107:64 Dan komt het Hogepriesterschap, dat het allergrootste is.   
 
LEV 107:65 Er moet daarom noodzakelijkerwijze iemand van de Hogepriesterschap worden aangesteld 
om over de priesterschap te presideren, en hij moet President van de Hogepriesterschap der Kerk 
worden genoemd;  
 



LEV 107:66 Of, met andere woorden, de Presiderende Hogepriester over de Hogepriesterschap der 
Kerk.   
 
LEV 107:67 Van hem komt door handoplegging de bediening van verordeningen en zegeningen tot de 
kerk.   
 
LEV 107:68 Het ambt van bisschop is dus hieraan niet gelijk, want het ambt van bisschop is om in alle 
tijdelijke aangelegenheden te bedienen;  
 
LEV 107:69 Niettemin moet een bisschop uit de Hogepriesterschap worden gekozen, tenzij hij een 
directe afstammeling van Aäron is;  
 
LEV 107:70 Want, tenzij hij een directe afstammeling van Aäron is, kan hij de sleutelen van dat 
priesterschap niet dragen.   
 
LEV 107:71 Nietemin mag een hogepriester naar de orde van Melchizedek worden aangesteld tot het 
bedienen in tijdelijke aangelegenheden, wanneer hij door de Geest der waarheid kennis hiervan heeft;  
 
LEV 107:72 En eveneens tot rechter in Israël, om de zaken der kerk te behartigen, en overeenkomstig de 
wetten overtreders te berechten volgens het hem voorgelegde getuigenis, met hulp van zijn raadgevers, 
die hij heeft gekozen, of zal kiezen uit de ouderlingen der kerk.   
 
LEV 107:73 Dit zijn de plichten van een bisschop, die geen directe afstammeling van Aäron is, maar tot 
het Hogepriesterschap naar de orde van Melchizedek is geordend.   
 
LEV 107:74 Aldus zal hij een rechter zijn, namelijk een gewone rechter onder het volk van Zion, of in een 
ring van Zion, of in enige gemeente der kerk, waar hij tot deze bediening zal worden aangesteld, totdat de 
grenzen van Zion worden uitgebreid, en het nodig wordt andere bisschoppen of rechters in Zion of elders 
te hebben.   
 
LEV 107:75 En voor zoverre er andere bisschoppen worden aangesteld, moeten zij dezelfde taak 
vervullen.   
 
LEV 107:76 Maar een directe afstammeling van Aäron heeft een wettig recht op het presidentschap van 
deze priesterschap, op de sleutelen van deze bediening, om onafhanlijk, zonder raadgevers, in het ambt 
van bisschop te handelen, om als rechter in Israël te zitten, behalve in een geval, wanneer een president 
van de Hogepriesterschap naar de orde van Melchizedek wordt berecht.   
 
LEV 107:77 De beslissing van elk dezer raden moet in overeenstemming zijn met het gebod, dat luidt:   
 
LEV 107:78 Wederom, voorwaar zeg Ik u:  De belangrijkste zaken der kerk, en de moeilijkste 
rechtsgedingen der kerk moeten aan de raad der kerk worden voorgelegd, voor het Presidentschap van 
de Hogepriesterschap, indien de beslissing van de bisschop of van de rechters niet bevredigend is.   
 
LEV 107:79 En het Presidentschap van de raad van de Hogepriesterschap zal bevoegdheid hebben 
andere hogepriesters te roepen, en wel twaalf, om als raadgevers behulpzaam te zijn; en aldus zullen het 
Presidentschap van de Hogepriesterschap en zijn raadgevers macht hebben om volgens de wetten der 
kerk op grond van het getuigenis te beslissen.   
 
LEV 107:80 En na deze beslissing zal het niet meer voor de Here in herinnering worden gebracht; want 
dit is de hoogste raad van de kerk van God, en diens uitspraak is de eindbeslissing met betrekking tot 
geschillen in geestelijke zaken.   
 
LEV 107:81 Er is niemand, die tot de kerk behoort, die niet aan deze raad der kerk is onderworpen.   
 



LEV 107:82 En indien een President van de Hogepriesterschap zal overtreden, moet hij voor de gewone 
raad der kerk verschijnen, die door twaalf raadgevers uit de Hogepriesterschap moet worden ter zijde 
gestaan;  
 
LEV 107:83 En hun beslissing met betrekking tot hem zal het einde van het geschil aangaande hem zijn.   
 
LEV 107:84 Aldus is er niemand, die niet aan de gerechtigheid en de wetten van God is onderworpen, 
opdat alle dingen voor Hem in orde en met plechtigheid mogen geschieden, volgens waarheid en 
gerechtigheid.   
 
LEV 107:85 En verder, voorwaar zeg Ik u:  De plicht van een president over het ambt van inhaken is om 
over twaalf diakenen te presideren, in raadsvergadering met hen bijeen te komen, hun hun plicht te 
onderwijzen, en elkander te stichten, zoals de verbonden dit aangeven.   
 
LEV 107:86 En zo is het de plicht van de president over het ambt van leraar om over vier en twintig 
leraars te presideren, met hen in raadsvergadering bijeen te komen, en hun de plichten van hun ambt te 
onderwijzen, zoals de verbonden dit aangeven.   
 
LEV 107:87 En zo is het de plicht van de president over de Aäronische Priesterschap om te presideren 
over acht en veertig priesters, met hen in vergadering bijeen te komen om hun de plichten van hun ambt 
te onderwijzen.  Zoals de verbonden dit aangeven --  
 
LEV 107:88 Deze president moet bisschop zijn; want dit is één der plichten van dit priesterschap.   
 
LEV 107:89 Verder is het de plicht van de president over het ambt van ouderling om over zes en negentig 
ouderlingen te presideren, met hen in raadsvergadering bijeen te komen, en hen overeenkomstig de 
verbonden te onderwijzen.   
 
LEV 107:90 Dit Presidentschap verschilt van dat der zeventigers, en is bestemd voor hen, die niet over 
de gehele wereld reizen.   
 
LEV 107:91 En verder is het de plicht van de President over de Hogepriesterschap om over de ganse 
kerk te presideren, en gelijk Mozes te zijn --  
 
LEV 107:92 Ziet, hier is wijsheid; ja, een ziener, openbaarder, vertaler, en profeet te zijn, en alle gaven 
Gods te bezitten, die Hij aan het hoofd der kerk schenkt.   
 
LEV 107:93 En het is in overeenstemming met het visioen, dat de orde der Zeventigers aangeeft, dat zij 
zeven presidenten moeten hebben, uit het aantal zeventigers gekozen, om over hen te presideren;  
 
LEV 107:94 En de zevende president van deze presidenten moet over de zes presideren;  
 
LEV 107:95 En deze zeven presidenten moeten andere zeventigers kiezen buiten de eerste zeventig, 
waartoe zij behoren, en moeten over hen presideren;  
 
LEV 107:96 En eveneens nogmaals zeventig, tot zevenmaal zeventig, indien de arbeid in de wijngaard 
het noodzakelijk maakt.   
 
LEV 107:97 En deze zeventigers moeten reizende predikers zijn, eerst tot de niet-Joden en eveneens tot 
de Joden.   
 
LEV 107:98 Terwijl andere ambtenaren der kerk, die niet tot de Twaalven behoren noch tot de 
Zeventigers, niet de verantwoordelijkheid dragen onder alle natiën te reizen, maar moeten reizen zoals 
hun omstandigheden dit zullen toelaten, kunnen zij nochtans even hoge en verantwoordelijke ambten in 
de kerk.  bekleden.   
 



LEV 107:99 Laat daarom nu een ieder met zijn plicht bekend worden, en het ambt, waartoe hij is 
aangesteld, met alle ijver leren uitoefenen.   
 
LEV 107:100 Hij, die traag is, zal niet waardig worden geacht in zijn ambt te blijven, evenmin hij, die niet 
met zijn plicht bekend wordt, en zich niet betrouwbaar betoont.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 108 
 
LEV 108:1 Voorwaar, aldus zegt de Here tot u, Mijn dienstknecht Lyman:  Uw zonden zijn u vergeven, 
omdat gij Mijn stem hebt gehoorzaamd door deze morgen hierheen te komen om raad te ontvangen van 
hem, die Ik heb aangesteld.   
 
LEV 108:2 Laat uw ziel daarom gerust zijn aangaande uw geestelijke gesteldheid, en weersta Mijn stem 
niet meer.   
 
LEV 108:3 Verhef u en wees voortaan voorzichtiger in het nakomen uwer beloften, die gij hebt gedaan en 
nog doet, en gij zult met buitengewoon grote zegeningen worden gezegend.   
 
LEV 108:4 Wacht geduldig tot de plechtige vergadering van Mijn dienstknechten zal worden 
bijeengeroepen; dan zal Ik uwer met de eersten Mijner ouderlingen gedenken, en dan zult gij het recht 
[om te prediken] ontvangen door ordening met de overigen van Mijn ouderlingen, die Ik heb gekozen.   
 
LEV 108:5 Zie, dit is de belofte van de Vader aan u, indien gij getrouw blijft.   
 
LEV 108:6 En te dien dage zal het voor u in vervulling gaan, dat gij van die tijd af het recht zult hebben 
Mijn evangelie te prediken, waar Ik u ook zal zenden.   
 
LEV 108:7 Versterk daarom uw broederen door uw ganse levenswandel, door al uw gebeden, door al uw 
vermaningen, en door al uw handelingen.   
 
LEV 108:8 En zie, Ik ben met u om u voor eeuwig te zegenen en te verlossen.  Amen.   
 

Afdeling 109 
 
LEV 109:1 Dank zij Uw naam, o Here God van Israël, Die verbonden houdt, en genade betoont jegens 
Uw dienstknechten, die met hun ganse hart oprecht voor U wandelen --  
 
LEV 109:2 Gij, Die Uw dienstknechten hebt geboden in deze plaats (Kirtland) een huis ter ere Uws 
naams te bouwen.   
 
LEV 109:3 En nu ziet Gij, o Here, dat Uw dienstknechten overeenkomstig Uw gebod hebben gehandeld.   
 
LEV 109:4 En nu bidden wij U, Heilige Vader, in de naam van Jezus Christus, de Zoon van Uw boezem, 
in Wiens naam alleen de zaligheid aan de mensenkinderen kan worden bediend, wij bidden U, o Here, dit 
huis, hetgeen Gij ons hebt geboden te bouwen, het werk van de handen van ons, Uw dienstknechten, te 
aanvaarden.   
 
LEV 109:5 Want Gij weet, dat wij dit werk onder grote beproevingen hebben verricht; en in onze armoede 
hebben wij van onze middelen gegeven om een huis ter ere Uws naams te bouwen, opdat de Zoon des 
Mensen een plaats mocht hebben om Zich aan Zijn volk te openbaren.   
 
LEV 109:6 En zoals Gij hebt gezegd in een ons gegeven openbaring, waarin Gij ons Uw vrienden hebt 
genoemd:  Roept uw plechtige vergadering bijeen, zoals Ik u heb geboden;  
 



LEV 109:7 En omdat niet allen geloof hebben, moet gij ijverig woorden van wijsheid zoeken, en deze 
elkander onderwijzen; ja, put woorden van wijsheid uit de beste boeken; zoekt wetenschap, ja, door 
studie alsmede door geloof.   
 
LEV 109:8 Organiseert u, vervaardigt elk noodzakelijk voorwerp, en vestigt een huis, een huis des 
gebeds, een huis van vasten, een huis des geloofs, een huis van wetenschap, een huis van heerlijkheid 
een huis van orde, een huis van God;  
 
LEV 109:9 Opdat uw ingaan in de naam des Heren moge zijn, en opdat uw uitgaan in de naam des 
Heren moge zijn; opdat al uw begroetingen in de naam des Heren mogen zijn, met opgeheven handen tot 
de Allerhoogste --  
 
LEV 109:10 En nu, Heilige Vader, bidden wij U ons, Uw volk, met Uw genade bij te staan; wanneer wij 
onze plechtige vergadering bijeenroepen, opdat het tot Uw eer en tot Uw goddelijke aanneming moge 
worden gedaan;  
 
LEV 109:11 En op een wijze, dat wij in Uw ogen waardig mogen worden bevonden om een vervulling te 
verkrijgen van de beloften, die Gij ons, Uw volk, hebt gemaakt in de ons gegeven openbaringen;  
 
LEV 109:12 Opdat Uw heerlijkheid op Uw volk moge rusten, en op dit Uw huis, dat wij nu aan U 
opdragen, opdat het moge worden geheiligd en toegewijd om heilig te zijn, en opdat Uw heilige 
aanwezigheid voortdurend in dit huis moge zijn;  
 
LEV 109:13 En opdat allen, die de drempel van des Heren huis zullen overschrijden, Uw macht mogen 
gevoelen, en zich gedwongen gevoelen te erkennen, dat Gij het hebt geheiligd, en dat het Uw huis is, 
een plaats van Uw heiligheid.   
 
LEV 109:14 En geef, Heilige Vader, dat aan allen, die in dit huis zullen aanbidden, woorden van wijsheid 
uit de beste boeken mogen worden onderwezen, en dat zij wetenschap mogen zoeken, ja, door studie 
alsmede door geloof, zoals Gij hebt gezegd;  
 
LEV 109:15 En dat zij in U mogen wassen, en een volheid van de Heilige Geest mogen ontvangen, en 
overeenkomstig Uw wetten worden georganiseerd, en voorbereid mogen zijn al het nodige te ontvangen;  
 
LEV 109:16 En dat dit huis een huis des gebeds moge zijn, een huis van vasten, een huis des geloofs, 
een huis van heerlijkheid en van God, namelijk Uw huis;  
 
LEV 109:17 Dat al het ingaan van Uw volk in dit huis in de naam des Heren moge zijn;  
 
LEV 109:18 Dat al hun uitgaan van dit huis in de naam des Heren moge zijn;  
 
LEV 109:19 En dat al hun begroetingen in de naam des Heren mogen zijn met heilige handen, 
opgeheven tot de Allerhoogste;  
 
LEV 109:20 En dat niets onreins zal worden toegestaan Uw huis binnen te komen om het te ontheiligen;  
 
LEV 109:21 En wanneer Uw volk overtreedt, wie dan ook, mogen zij zich spoedig bekeren en tot U 
terugkeren, en genade in Uw ogen vinden, en worden hersteld in hun aanspraak op de zegeningen, die 
Gij hebt bestemd om te worden uitgegoten op hen, die U in Uw huis zullen vereren.   
 
LEV 109:22 En wij bidden U, Heilige Vader, dat Uw dienstknechten van dit huis mogen uitgaan, 
gewapend met Uw macht, en dat Uw naam op hen zal mogen zijn, en Uw heerlijkheid rondom hen, en 
Uw engelen hen mogen bewaren;  
 
LEV 109:23 En dat zij in waarheid van deze plaats buitengewoon grote en heerlijke tijdingen tot de 
einden der aarde mogen brengen, opdat zij mogen weten, dat dit Uw werk is, en dat Gij Uw hand hebt 



uitgestrekt, ter vervulling van hetgeen Gij bij monde der profeten aangaande de laatste dagen hebt 
gesproken.   
 
LEV 109:24 Wij bidden U, Heilige Vader, het volk, dat U zal aanbidden en op eervolle wijze een naam en 
een plaats in dit, Uw huis, zal behouden, in alle geslachten en voor alle eeuwigheid te vestigen.   
 
LEV 109:25 Dat geen wapen, tegen hen gesmeed, iets zal uitrichten; dat hij, die een kuil voor hen graaft, 
er zelf in zal vallen;  
 
LEV 109:26 Dat geen samenzwering der goddelozen macht zal hebben om te verrijzen en Uw volk, op 
hetwelk in dit huis Uw naam zal worden bevestigd, te overweldigen;  
 
LEV 109:27 En indien er enig volk tegen dit volk zal opstaan, dat Uw toorn er tegen worde ontstoken;  
 
LEV 109:28 En indien zij dit volk zullen slaan, dat Gij hen zult slaan; en dat Gij voor Uw volk zult vechten, 
zoals Gij in tijden van strijd deedt, zodat zij uit de handen van al hun vijanden mogen worden bevrijd.   
 
LEV 109:29 Wij bidden U, Heilige Vader, allen, die leugenachtige berichten tegen Uw dienstknecht of 
dienstknechten over de wereld hebben verbreid, te beschamen en te verbazen, en tot schande en 
verwarring te brengen, indien zij zich niet zullen bekeren, wanneer het eeuwig evangelie in hun oren zal 
worden verkondigd;  
 
LEV 109:30 En dat al hun werken mogen mislukken, en worden verwoest door de hagel en de oordelen, 
die Gij in Uw toorn over hen zult zenden, opdat er een einde moge komen aan het beliegen en belasteren 
van Uw volk.   
 
LEV 109:31 Want Gij weet, o Here.  Dat Uw dienstknechten onschuldig in Uw ogen waren, toen zij 
getuigenis gaven van Uw naam, waarvoor zij deze dingen hebben doorstaan.   
 
LEV 109:32 Daarom smeken wij U om een volkomen en algehele bevrijding van dit juk;  
 
LEV 109:33 Verbreek het, o Here; breek het van de nek Uwer dienstknechten door Uw macht, opdat wij 
ons te midden van dit geslacht mogen verheffen en Uw werk verrichten.   
 
LEV 109:34 O Jehova, wees dit volk genadig en -- daar alle mensen zondigen -- vergeef Uw volk zijn 
overtredingen, laat deze voor eeuwig worden uitgewist.   
 
LEV 109:35 Laat de zalving van Uw dienaren met macht van omhoog op hen worden verzegeld.   
 
LEV 109:36 Laat het op hen worden vervuld, zoals op die ten dage van het Pinksterfeest; laat de gave 
van talen en de uitlegging er van op Uw volk worden uitgestort, ja, verdeelde tongen als van vuur.   
 
LEV 109:37 En laat Uw huis met Uw heerlijkheid worden vervuld, als met een geweldige, machtige wind.   
 
LEV 109:38 Plaats het getuigenis van het verbond op Uw dienstknechten, opdat zij, wanneer zij uitgaan 
en Uw woord verkondigen, de wet mogen verzegelen, en het hart van Uw heiligen mogen voorbereiden 
op al die oordelen, welke Gij wegens hun overtredingen in Uw toom spoedig over de inwoners der aarde 
zult doen komen, opdat Uw volk in de dag der moeilijkheden niet zal versagen.   
 
LEV 109:39 En laat Uw vrede en Uw bewaring op elke stad zijn, die Uw dienstknechten ook zullen 
binnengaan, waar het volk van die stad hun getuigenis aanneemt, opdat uit die stad de rechtvaardigen 
mogen vergaderen en dezen met gezangen van eeuwigdurende vreugde naar Zion mogen komen, of 
naar de ringen van Zion, de plaatsen, die Gij hebt aangewezen;  
 
LEV 109:40 En laat Uw oordelen niet over die stad komen, alvorens dit is volbracht.   
 



LEV 109:41 En laat het elke stad die Uw dienstknechten zullen binnengaan, en waar het volk van die 
stad het getuigenis van Uw dienstknechten niet aanneemt, en waar Uw dienstknechten hen 
waarschuwen om zich uit dit weerspannig geslacht te redden, geschieden overeenkomstig hetgeen Gij bij 
monde van Uw profeten hebt gesproken.   
 
LEV 109:42 Maar wij smeken U, o Jehova, Uw dienstknechten uit hun handen te bevrijden, en hen van 
hun bloed te reinigen.   
 
LEV 109:43 O Here, wij verheugen ons niet in de verdelging van onze medemensen; hun ziel is dierbaar 
in Uw ogen;  
 
LEV 109:44 Doch Uw woord moet worden vervuld.  Help Uw dienstknechten, bijgestaan door Uw genade, 
te zeggen:  Uw wil geschiede, o Here, en niet de onze.   
 
LEV 109:45 Wij weten, dat Gij bij monde Uwer profeten vreselijke dingen hebt gesproken aangaande de 
goddelozen in de laatste dagen -- dat Gij Uw oordelen zonder mate zult uitstorten;  
 
LEV 109:46 O, Here, bevrijd daarom Uw volk uit de ellende der goddelozen; stel Uw dienstknechten in 
staat de wet te verzegelen en het getuigenis toe te binden, opdat zij op de dag der verbranding mogen 
zijn voorbereid.   
 
LEV 109:47 Wij bidden U, Heilige Vader, hen indachtig te zijn.  die door de inwoners van Jackson 
County, Missouri, van hun erflanden zijn verdreven, en verbreek, o Heer, dit juk van smarten, dat hun is 
opgelegd.   
 
LEV 109:48 Gij weet, o Here, dat zij door goddeloze mensen zeer zijn verdrukt en gekweld, en ons hart 
vloeit over van kommer wegens hun smartelijke lasten.   
 
LEV 109:49 O Here.  hoe lang zult Gij toelaten, dat dit volk dit lijden draagt, en het geroep hunner 
onschuldigen in Uw oren opstijgt, en hun bloed in getuigenis tot U opkomt, zonder Uw getuigenis ten 
gunste van hen openbaar te maken?   
 
LEV 109:50 Heb erbarmen, o Here, met de goddeloze bende, die Uw volk heeft verdreven, opdat zij hun 
plunderen moge staken en zich van haar zonden bekeren, indien er de wil is tot bekering;  
 
LEV 109:51 Doch indien zij niet willen, ontbloot dan Uw arm, o Here, en bevrijd hetgeen Gij Uw volk als 
Zion hebt toegewezen.   
 
LEV 109:52 En indien het niet anders kan -- opdat de zaak van Uw volk voor U niet fale -- moge Uw toorn 
dan worden ontstoken, en Uw gramschap op hen vallen, opdat zij met wortel en tak van onder de hemel 
mogen worden uitgeroeid;  
 
LEV 109:53 Maar Gij zijt genadig en barmhartig, en, voor zoverre zij zich willen bekeren, zult Gij Uw toorn 
afwenden, wanneer Gij het gelaat van Uw Gezalfde aanschouwt.   
 
LEV 109:54 Heb erbarmen.  o Here, met alle natiën der aarde; heb erbarmen met de regeerders van ons 
land; mogen die beginselen, welke door onze vaderen zo eervol en edelmoedig werden verdedigd -- 
namelijk de Grondwet van ons land -- voor eeuwig standhouden.   
 
LEV 109:55 Gedenk de koningen, de vorsten.  de edelen, en de groten der aarde, en alle mensen, en de 
kerken, en alle armen, behoeftigen en lijdenden der aarde;  
 
LEV 109:56 Opdat hun hart moge worden verzacht, wanneer Uw dienstknechten van Uw huis zullen 
uitgaan, o Jehova, om getuigenis te geven van Uw naam; opdat hun vooroordelen voor de waarheid 
moge wijken, en Uw volk in de ogen van allen gunst moge verwerven;  
 



LEV 109:57 Opdat alle einden der aarde mogen weten, dat wij, Uw dienstknechten, Uw stem hebben 
gehoord, en dat Gij ons hebt gezonden;  
 
LEV 109:58 Opdat Uw dienstknechten, de zonen van Jakob, uit al dezen de rechtvaardigen mogen 
vergaderen om een heilige stad ter ere van Uw naam te bouwen.  zoals Gij hun hebt geboden.   
 
LEV 109:59 Wij bidden U voor Zion meerdere ringen aan te wijzen naast deze ene, die Gij hebt 
aangewezen, opdat de vergadering van Uw volk met grote macht en heerlijkheid moge voortgaan, opdat 
Uw werk in gerechtigheid moge worden verkort.   
 
LEV 109:60 Nu, o Here, deze woorden hebben wij voor Uw aangezicht gesproken, aangaande de 
openbaringen en geboden, die Gij ons, die met de niet-Joden worden gelijkgesteld, hebt gegeven.   
 
LEV 109:61 Maar Gij weet, dat Gij een grote liefde hebt voor de kinderen van Jakob, die reeds een lange, 
bewolkte en donkere tijd op de bergen zijn verspreid.   
 
LEV 109:62 Daarom bidden wij U erbarmen te hebben met de kinderen van Jakob, opdat met dit uur de 
bevrijding van Jeruzalem moge beginnen;  
 
LEV 109:63 En dat het verbreken van het juk der slavernij van het huis Davids moge aanvangen;  
 
LEV 109:64 En dat de kinderen van Juda mogen beginnen terug te keren naar de landen, die Gij aan 
Abraham, hun vader, hebt gegeven;  
 
LEV 109:65 En te veroorzaken, dat de overgeblevenen van Jakob, die wegens hun overtreding Zijn 
vervloekt en geslagen, van hun wilde en barbaarse toestand worden bekeerd tot de volheid van het 
eeuwige evangelie;  
 
LEV 109:66 Opdat zij hun wapenen voor het vergieten van bloed mogen nederleggen, en hun 
oproerigheden staken.   
 
LEV 109:67 En mogen alle verspreide overgeblevenen van Israël, die naar de einden der aarde zijn 
verdreven, tot een kennis der waarheid komen, in de Messias geloven, van verdrukking worden verlost 
en zich voor Uw aangezicht verheugen.   
 
LEV 109:68 O Here, gedenk Uw dienstknecht Joseph Smith Jr. en al zijn bezoekingen en vervolgingen -- 
hoe hij met Jehova een verbond heeft gesloten, en U, o Machtige God Jakobs, een gelofte heeft gedaan  
-- en gedenk de geboden, die Gij hem hebt gegeven, en dat hij oprecht er naar heeft gestreefd Uw wil te 
doen.   
 
LEV 109:69 Heb erbarmen, o Here, met zijn vrouw en kinderen, opdat zij in Uw tegenwoordigheid mogen 
worden verheven.  en worden bewaard door Uw koesterende hand.   
 
LEV 109:70 Heb erbarmen met al hun naaste verwanten, opdat hun vooroordelen mogen worden 
verbroken en als met een vloed worden weggevaagd; opdat zij mogen worden bekeerd en verlost met 
Israël, en weten, dat Gij God zijt.   
 
LEV 109:71 Gedenk, o Here, de presidenten, ja, alle presidenten Uwer kerk, opdat Uw rechterhand hen 
moge verhogen met hun ganse gezinnen, en hun naaste verwanten, opdat hun namen mogen worden 
bestendigd en van geslacht op geslacht in eeuwige gedachtenis worden gehouden.   
 
LEV 109:72 Gedenk Uw ganse kerk.  o Here, met al haar geslachten en al hun naaste verwanten, met al 
hun zieken en lijdenden, met alle armen en zachtmoedigen der aarde; opdat het koninkrijk, dat Gij zonder 
handen hebt opgericht, een grote berg moge worden en de ganse aarde vullen;  
 



LEV 109:73 Opdat Uw kerk uit de wildernis der duisternis tevoorschijn moge komen, en schoon als de 
maan moge schijnen, en helder als de zon, en schrikkelijk als een leger met banieren;  
 
LEV 109:74 En als een bruid getooid moge zijn voor die dag wanneer Gij de hemelen zult ontsluieren, en 
de bergen in Uw tegenwoordigheid doen nedervloeien, en de valleien doen verheffen, en de ruwe 
plaatsen vereffenen, opdat Uw heerlijkheid de aarde moge vullen;  
 
LEV 109:75 Opdat wij, wanneer de bazuin voor de doden zal schallen, in de wolk zullen worden 
opgenomen om U te ontmoeten, opdat wij immer met de Here mogen zijn;  
 
LEV 109:76 Opdat onze klederen rein mogen zijn, opdat wij met gewaden der gerechtigheid mogen zijn 
gekleed, met palmen in onze handen.  en een kroon van heerlijkheid op ons hoofd, en eeuwige vreugde 
voor al ons lijden mogen oogsten.   
 
LEV 109:77 O, Here God Almachtig, hoor ons in deze onze smeekbeden, en antwoord ons uit de hemel, 
Uw heilige woonplaats.  waar Gij van eeuwigheid tot eeuwigheid troont in heerlijkheid, eer, kracht, 
majesteit, macht, heerschappij, waarheid, gerechtigheid, oordeel, barmhartigheid, en oneindige volheid.   
 
LEV 109:78 O hoor, o hoor, o hoor ons, o Here!  En beantwoord deze smeekbeden, en aanvaard de 
toewijding aan U van dit huis, het werk onzer handen, dat wij ter ere van Uw naam hebben gebouwd;  
 
LEV 109:79 En aanvaard eveneens deze kerk, en verleen haar Uw naam.  En help ons door de macht 
van Uw Geest.  opdat wij onze stem mogen vermengen met die der heldere schitterende serafijnen 
rondom Uw troon, en met uitroepen van lof mogen zingen:  Hosanna Gode en het Lam!   
 
LEV 109:80 En laat dezen, Uw gezalfden, met zaligheid zijn bekleed, en Uw heiligen luid van vreugde 
roepen.  Amen, ja Amen.   
 

Afdeling 110 
 
LEV 110:1 De sluier werd van ons verstand weggenomen, en de ogen van ons begrip werden geopend.   
 
LEV 110:2 Wij zagen de Here voor ons op het hekwerk van de kansel staan, en onder Zijn voeten bevond 
zich plaveisel van zuiver goud, dat amberkleurig was.   
 
LEV 110:3 Zijn ogen waren als een vurige vlam; Zijn hoofdhaar was zo wit als reine sneeuw; de straling 
van Zijn aangezicht overtrof de glans der zon; en Zijn stem was als het geruis van grote wateren, ja, de 
stem van Jehova, zeggende:   
 
LEV 110:4 Ik ben de Eerste en de Laatste; Ik ben het, Die leeft, Ik ben het, Die werd gedood; Ik ben uw 
voorspraak bij de Vader.   
 
LEV 110:5 Ziet, uw zonden zijn u vergeven; gij zijt rein voor Mij; heft daarom uw hoofd op, en verheugt u.   
 
LEV 110:6 Laat het hart uwer broederen zich verheugen, en laat het hart van Mijn ganse volk zich 
verheugen, dat met zijn macht dit huis ter ere van Mijn naam heeft gebouwd.   
 
LEV 110:7 Want ziet, Ik heb dit huis aangenomen, en Mijn naam zal hier zijn; en Ik zal Mij in dit huis in 
barmhartigheid aan Mijn volk openbaren.   
 
LEV 110:8 Ja, Ik zal aan Mijn dienstknechten verschijnen, en met Mijn eigen stem tot hen spreken, indien 
Mijn volk Mijn geboden zal onderhouden, en dit heilig huis niet verontheiligen.   
 
LEV 110:9 Ja, het hart van duizenden en tienduizenden zal zich grotelijks verheugen ten gevolge van de 
zegeningen, die zullen worden uitgestort, en van de begiftiging, waarmede Mijn dienstknechten in dit huis 
zijn begiftigd.   



 
LEV 110:10 En de faam van dit huis zal zich naar vreemde landen verspreiden; dit is het begin van de 
zegen, die op het hoofd van Mijn volk zal worden uitgestort.  Zo zij het.  Amen.   
 
LEV 110:11 Nadat dit visioen zich sloot, werden de hemelen wederom voor ons geopend, en verscheen 
Mozes voor ons, en droeg aan ons de sleutelen over van de vergadering van Israël van de vier delen der 
aarde, en van het leiden van de tien stammen uit het noordelijke land.   
 
LEV 110:12 Hierna verscheen Elias en droeg de evangelie-bediening uit Abrahams dagen over en zeide, 
dat in ons en in onze nakomelingen alle geslachetn na ons zouden worden gezegend.   
 
LEV 110:13 Nadat dit visioen zich had gesloten, ontvouwde zich een ander groot en heerlijk visioen op 
machtige wijze voor onze ogen; want de profeet Elia, die zonder de dood te smaken ten hemel werd 
opgenomen, stond voor ons en zeide:   
 
LEV 110:14 Ziet, de tijd is nu ten volle gekomen, waarvan werd gesproken bij monde van Maleachi, die 
getuigde, dat hij [Elia] zou worden gezonden voordat de grote en verschrikkelijke dag des Heren komt --  
 
LEV 110:15 Om het hart van de vaderen tot de kinderen te wenden, en de kinderen tot de vaderen, opdat 
de ganse aarde niet met een ban worde geslagen --  
 
LEV 110:16 Daarom worden de sleutelen van deze bedeling aan u overgedragen; en hierdoor moogt gij 
weten, dat de grote en verschrikkelijke dag des Heren nabij is, ja, voor de deur.   
 

Afdeling 111 
 
LEV 111:1 Niettegenstaande uw dwaasheden ben Ik, de Here uw God, niet ontevreden, dat gij deze reis 
hebt gemaakt.   
 
LEV 111:2 In deze stad heb Ik veel rijkdom voor u, voor het welzijn van Zion; Ik heb vele mensen in deze 
stad, die Ik door middel van u op de juiste tijd voor het welzijn van Zion zal vergaderen.   
 
LEV 111:3 Daarom is het dienstig, dat gij met mannen van deze stad kennis maakt, zoals gij zult worden 
geleid, en zoals het u zal worden ingegeven.   
 
LEV 111:4 En te bestemder tijd zal Ik u deze stad in handen geven, zodat gij er zodanig macht over zult 
hebben, dat zij uw verborgen doeleinden niet zullen ontdekken; en haar schatten aan goud en zilver 
zullen de uwe zijn.   
 
LEV 111:5 Bekommert u niet over uw schulden, want Ik zal u in staat stellen deze te betalen.   
 
LEV 111:6 Bekommert u niet over Zion, want Ik zal barmhartig met haar handelen.   
 
LEV 111:7 Blijft in deze plaats en in de omliggende landstreken;  
 
LEV 111:8 En de plaats, waar gij volgens Mijn wil hoofdzakelijk moet verblijven, zal u worden aangeduid 
door de vrede en invloed van Mijn Geest, Die u zal toevloeien.   
 
LEV 111:9 Deze plaats zult gij kunnen verkrijgen door ze te huren.  En doet ijverig navraag naar de oude 
inwoners en grondleggers dezer stad;  
 
LEV 111:10 Want er zijn meer schatten dan één voor u in deze stad.   
 
LEV 111:11  Weest gij daarom voorzichtig als de slangen en toch zonder zonde; en Ik zal alles voor uw 
welzijn regelen, zo snel, als gij in staat zijt het te ontvangen.  Amen.   
 



Afdeling 112 
 
LEV 112:1 Voorwaar, aldus zegt de Here tot u, Mijn dienstknecht Thomas:  Ik heb uw gebeden gehoord; 
en uw aalmoezen zijn voor Mij opgekomen als een gedenkoffer ten behoeve van hen, uw broederen, die 
werden gekozen, en door middel van Mijn dienstknechten geordend om getuigenis te geven van Mijn 
naam, en deze onder alle natiën, geslachten, talen en volken te verbreiden.   
 
LEV 112:2 Voorwaar zeg Ik u:  Er zijn in uw hart en met u enkele dingen geweest, die Mij, de Here, niet 
welgevallig waren.   
 
LEV 112:3 Niettemin, daar gij u hebt vernederd, zult gij worden verhoogd; daarom zijn u alle zonden 
vergeven.   
 
LEV 112:4 Laat uw hart welgemoed zijn voor Mijn aangezicht; en gij moet getuigenis geven van Mijn 
naam, niet alleen aan de niet-Joden, maar ook aan de Joden; en gij moet Mijn woord tot de einde der 
aarde uitzenden.   
 
LEV 112:5 Strijd daarom voortdurend, en verhef dagelijks uw waarschuwende stem, zodat, wanneer de 
nacht komt, de bewoners der aarde door uw woorden niet kunnen slapen.   
 
LEV 112:6 Laat uw woonplaats in Zion bekend zijn, en verhuis niet; want Ik, de Here, heb voor u een 
groot werk te doen in het verkondigen van Mijn naam onder de mensenkinderen.   
 
LEV 112:7 Omgord daarom uw lendenen voor het werk.  Laat tevens uw voeten geschoeid zijn, want gij 
zijt gekozen, en uw pad ligt in de bergen en onder vele natiën.   
 
LEV 112:8 En door uw woord zullen vele hogen nederig worden gemaakt, en door uw woord zullen vele 
nederigen worden verhoogd.   
 
LEV 112:9 Uw stem zal een bestraffing voor de overtreder zijn; en laat op uw bestraffing de tong van de 
lasteraar zijn verdorven werk eindigen.   
 
LEV 112:10 Wees nederig, en de Here, uw God, zal u aan de hand leiden, en u antwoord geven op uw 
gebeden.   
 
LEV 112:11 Ik ken uw hart, en heb uw gebeden voor uw broederen gehoord.  Wees niet partijdig jegens 
hen in liefde boven vele anderen, doch laat uw liefde voor hen gelijk zijn aan die voor uzelf; en laat uw 
liefde overvloedig zijn jegens alle mensen, en jegens allen, die Mijn naam liefhebben.   
 
LEV 112:12 En bid voor uw broederen der Twaalven.  Vermaan hen scherp ter wille van Mijn naam, en 
laten zij wegens al hun zonden worden vermaand, en wees gij Mijn naam getrouw.   
 
LEV 112:13 En zie, na hun verzoekingen en vele moeilijkheden zal Ik, de Here, hun genadig zijn, en 
indien zij hun hart niet tegen Mij verstokken en niet hardnekkig worden, zullen Zij tot inkeer worden 
gebracht en zal Ik hen genezen.   
 
LEV 112:14 Nu zeg Ik tot u, en wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen der Twaalven:  Staat op, en omgordt uw 
lendenen, neemt uw kruis op, volgt Mij en voedt Mijn schapen.   
 
LEV 112:15 Verhoogt uzelf niet; rebelleert niet tegen Mijn dienstknecht Joseph; want voorwaar zeg Ik u:  
Ik ben met hem, en Mijn hand zal over hem zijn; en de sleutelen, die Ik hem heb gegeven, eveneens 
bestemd voor u, zullen hem niet worden ontnomen, totdat Ik kom.   
 
LEV 112:16 Voorwaar zeg Ik U, Mijn dienstknecht Thomas:  Gij zijt de man, die Ik heb gekozen om de 
sleutelen van Mijn koninkrijk, met betrekking tot de Twaalven, onder alle natiën in de vreemde te dragen -
-  



 
LEV 112:17 Opdat gij Mijn dienstknecht moogt zijn om de deur van het koninkrijk te ontsluiten in alle 
plaatsen, waar Mijn dienstknechten Joseph, Sidney en Hyrum niet kunnen komen;  
 
LEV 112:18 Want hun heb Ik voor een korte tijd de last van alle gemeenten opgelegd.   
 
LEV 112:19 Gaat daarom, waar zij u ook zullen heenzenden, en Ik zal met u zijn; en in welke plaats gij 
ook Mijn naam zult verkondigen, zal er voor u een weg tot welslagen worden gebaand, opdat zij Mijn 
woord mogen ontvangen.   
 
LEV 112:20 Een ieder, die Mijn woord ontvangt, ontvangt Mij, en een ieder, die Mij ontvangt, ontvangt 
hen -- het Eerste Presidentschap -- die Ik heb gezonden, en die Ik ter wille van Mijn naam tot uw 
raadgevers heb gemaakt.   
 
LEV 112:21 En verder zeg Ik u, dat wie gij ook in Mijn naam door de stem van uw broederen, de 
Twaalven, zult zenden, en die door u naar behoren zijn aanbevolen en gemachtigd, macht zullen hebben 
de deur van Mijn koninkrijk te openen voor iedere natie, waarheen gij hen ook zult zenden  
 
LEV 112:22 Voor zoverre zij zich voor Mij zullen verootmoedigen, in Mijn woord verblijven, en naar de 
stem van Mijn Geest luisteren.   
 
LEV 112:23 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:  Duisternis bedekt de aarde, en diepe duisternis het verstand 
der mensen, en alle vlees is voor Mijn aangezicht verdorven geworden.   
 
LEV 112:24 Zie, snel komt wraak over de inwoners der aarde, een dag van toom, een dag van 
verbranding, een dag van verwoesting, van geween.  van rouw, en van geklaag; en dit zal als een 
wervelwind over het ganse aardoppervlak komen, zegt de Here.   
 
LEV 112:25 En bij Mijn huis zal het beginnen, en van Mijn huis zal het voortgaan, zegt de Here.   
 
LEV 112:26 Eerst onder diegenen onder u, zegt de Here, die hebben beweerd Mijn naam te kennen en 
Mij niet hebben gekend, en lasterlijke taal tegen Mij Mijn huis hebben geuit.   
 
LEV 112:27 Ziet daarom toe, dat gij u niet verontrust over de aangelegenheden Mijner kerk in deze 
plaats, zegt de Here.   
 
LEV 112:28 Doch zuivert uw hart voor Mij, en gaat dan in de gehele wereld, en predikt Mijn evangelie aan 
ieder schepsel, dat het niet heeft ontvangen;  
 
LEV 112:29 En hij, die gelooft en wordt gedoopt, zal zalig worden, en hij, die niet gelooft en niet wordt 
gedoopt, zal worden veroordeeld.   
 
LEV 112:30 Want aan u, de Twaalven, en aan hen, het Eerste Presidentschap, die met u zijn aangesteld 
tot uw raadgevers en uw leiders, is voor de laatste dagen en voor de laatste maal de macht van het 
priesterschap gegeven, waarin de bedeling van de volheid der tijden ligt besloten.   
 
LEV 112:31 Welke macht gij bezit, te zamen met allen, die te eniger tijd sedert het begin der schepping 
een bedeling hebben ontvangen;  
 
LEV 112:32 Want voorwaar zeg Ik u:  De sleutelen van de bedeling, die gij hebt ontvangen, zijn van de 
vaderen afkomstig en ten laatste uit de hemel tot u gezonden.   
 
LEV 112:33 Voorwaar zeg Ik u:  Hoe groot is uw roeping.  Reinigt uw hart en uw klederen, opdat het 
bloed van dit geslacht niet van uw handen worde geÙist.   
 



LEV 112:34 Weest getrouw totdat Ik kom, want Ik kom spoedig; en Mijn beloning breng Ik mede om 
iedereen naar Zijn werken te belonen.  Ik ben de Alpha en de Omega.  Amen.   
 

Afdeling 113 
 
LEV 113:1 Wie is de Tronk van Isa´, waarvan in het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde vers van het 
elfde hoofdstuk van Jesaja wordt gesproken?   
 
LEV 113:2 Voorwaar aldus zegt de Here:  Het is Christus.   
 
LEV 113:3 Wat wordt bedoeld met het rijsje, waarvan in het eerste vers van het elfde hoofdstuk van 
Jesaja wordt gesproken, en dat uit de Tronk van Isa´ zou komen?   
 
LEV 113:4 Ziet, aldus zegt de Here:  Het is een dienstknecht van Christus, op wie veel macht is 
geplaatst, die zowel een afstammeling is van Isa´, als ook van Efra´m, of van het huis van Jozef.   
 
LEV 113:5 Wat wordt bedoeld met de wortel van Isa´, waarvan in het tiende vers van het elfde hoofdstuk 
wordt gesproken?   
 
LEV 113:6 Ziet, aldus zegt de Here:  Het is zowel een afstammeling van Isa´, als ook van Jozef, aan wie 
het priesterschap en de sleutels van het koninkrijk tot een banier en voor de vergadering van Mijn volk in 
de laatste dagen rechtens toebehoren.   
 
LEV 113:7 Vragen van Elias Higbee:  Wat wordt er bedoeld met het gebod in het eerste vers van het 
twee en vijftigste hoofdstuk van Jesaja.  dat luidt:  Trek uw sterkte aan, o Zion -- Welk volk bedoelde 
Jesaja?   
 
LEV 113:8 Hij bedoelde hen, die God in de laatste dagen zou roepen, die de macht van het priesterschap 
zouden bezitten om Zion weder te brengen, en de verlossing van Israël teweeg te brengen; met het 
aantrekken van haar sterkte wordt de aanvaarding van het gezag van het Priesterschap bedoeld, waarop 
zij, Zion, wegens haar afkomst recht heeft; eveneens die macht te hernemen, die zij had verloren.   
 
LEV 113:9 Wat moeten wij in het tweede vers verstaan onder het zich losmaken door Zion van de 
banden van haar nek?   
 
LEV 113:10 Wij moeten hieronder verstaan, dat de verspreide overblijfselen worden aangemaand terug 
te keren tot de Here, van Wie zij zijn afgedwaald; het is de belofte des Heren, dat, indien zij dit doen, Hij 
tot hen zal spreken of hun openbaring zal geven.  Ziet het zesde, zevende en achtste vers.  Met de 
banden van haar nek worden de vloeken Gods op Zion bedoeld, of de verspreide toestand van de 
overblijfselen van Israël onder de volkeren.   
 

Afdeling 114 
 
LEV 114:1 Voorwaar, aldus zegt de Here:  Het is verstandig van Mijn dienstknecht David W. Patten 
wanneer hij al zijn zaken zo spoedig mogelijk afwikkelt en zijn goederen van de hand doet, zodat hij het 
volgende voorjaar te zamen met anderen, namelijk twaalf, hem inbegrepen, voor Mij een zending moge 
volbrengen om van Mijn naam getuigenis te geven, en de ganse wereld vreugdevolle tijdingen te 
verkondigen.   
 
LEV 114:2 Want voorwaar, aldus zegt de Here, dat, voor zoverre er onder u zijn, die Mijn naam 
verloochenen, er anderen in hun plaats moeten worden aangesteld en hun ambt ontvangen.  Amen.   
 

Afdeling 115 
 



LEV 115:1 Voorwaar, aldus zegt de Here tot u, Mijn dienstknecht Joseph Smith Jr. en eveneens tot Mijn 
dienstknecht Sidney Rigdon, en eveneens tot Mijn dienstknecht Hyrum Smith, en tot uw raadgevers, die 
zijn aangesteld en hierna zullen worden aangesteld;  
 
LEV 115:2 En eveneens tot u, Mijn dienstknecht Edward Partridge, en uw raadgevers;  
 
LEV 115:3 En eveneens tot Mijn getrouwe dienstknechten van de hoge raad Mijner kerk in Zion -- want 
aldus zal deze worden genoemd -- en tot alle ouderlingen en het ganse volk van Mijn kerk, de kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, alom verspreid over de ganse wereld;  
 
LEV 115:4 Want aldus zal Mijn kerk in de laatste dagen worden genoemd, namelijk "De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen".   
 
LEV 115:5 Voorwaar zeg Ik tot u allen:  Staat op, en laat uw licht schijnen, opdat het een banier voor de 
natiën moge zijn;  
 
LEV 115:6 En opdat de vergadering in het land Zion en in zijn ringen tot toevlucht en ter verdediging 
moge zijn tegen de storm, en tegen de toorn, wanneer deze onvermengd over de ganse aarde zal 
worden uitgestort.   
 
LEV 115:7 Laat de stad Far West een heilige en aan Mij toegewijde plaats zijn; en ze zal allerheiligst 
worden genoemd, want de grond, waarop gij staat, is heilig.   
 
LEV 115:8 Daarom gebied Ik u Mij een huis te bouwen voor de vergadering Mijner heiligen, opdat zij Mij 
mogen aanbidden.   
 
LEV 115:9 En laat er deze komende zomer een begin met dit werk worden gemaakt en met het 
fundament en het voorbereidend werk;  
 
LEV 115:10 En laat het begin worden gemaakt op de vierde juli aanstaande; en laat Mijn volk van die tijd 
af ijverig arbeiden om een huis ter ere van Mijn naam te bouwen;  
 
LEV 115:11 En laten zij een jaar na deze dag wederom beginnen het fundament van Mijn huis te leggen,  
 
LEV 115:12 Laten zij aldus van die tijd af ijverig arbeiden, totdat het zal zijn voltooid, van de hoeksteen tot 
aan de nok, totdat er niets overblijft, dat niet is voltooid.   
 
LEV 115:13 Voorwaar zeg Ik u:  Laten Mijn dienstknechten Joseph, Sidney en Hyrum zich niet meer in de 
schuld steken voor het bouwen van een huis ter ere van Mijn naam;  
 
LEV 115:14 Doch laat ter ere van Mijn naam een huis worden gebouwd naar het plan, dat Ik hun zal 
tonen.   
 
LEV 115:15 En indien Mijn volk het niet bouwt naar het plan, dat Ik hun presidentschap zal tonen, zal Ik 
het niet uit hun handen aanvaarden.   
 
LEV 115:16 Maar indien Mijn volk het wél bouwt naar het plan, dat Ik hun presidentschap zal tonen, 
namelijk Mijn dienstknecht Joseph en zijn raadgevers, dan zal Ik het uit de handen van Mijn volk 
aanvaarden.   
 
LEV 115:17 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Het is Mijn wil, dat de stad Far West spoedig door de 
vergadering Mijner heiligen worde opgebouwd;  
 
LEV 115:18 En eveneens, dat er andere plaatsen worden aangewezen tot ringen in de omliggende 
landstreken, zoals deze Mijn dienstknecht Joseph van tijd tot tijd zullen worden geopenbaard.   
 



LEV 115:19 Want ziet, Ik zal met hem zijn, en Ik zal hem in de ogen van het volk heiligen; want hem heb 
Ik de sleutelen van dit koninkrijk en deze bediening gegeven.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 116 
 
LEV 116:1 Adam-ondi-Ahman, omdat, zeide Hij, het de plaats is, waar Adam zijn volk zal komen 
bezoeken, of de Oude van Dagen zich zal nederzetten, waarover door de profeet Daniël is gesproken.   
 

Afdeling 117 
 
LEV 117:1 Voorwaar, aldus zegt de Here tot Mijn dienstknecht William Marks, en ook tot Mijn 
dienstknecht Newel K. Whitney:  Laten zij spoedig hun zaken regelen, en uit het land Kirtland vertrekken, 
voordat Ik, de Here, weder om sneeuw op de aarde zend.   
 
LEV 117:2 Laten zij ontwaken, opstaan, herwaarts komen en niet dralen, want Ik, de Here, gebied het.   
 
LEV 117:3 Daarom, indien zij dralen, zal het niet wel met hen zijn.   
 
LEV 117:4 Laten zij zich voor Mij bekeren van al hun zonden en van al hun hebzuchtige verlangens, zegt 
de Here, want wat betekent eigendom in Mijn ogen, zegt de Here.   
 
LEV 117:5 Laten de eigendommen in Kirtland voor vereffening der schulden worden gebruikt, zegt de 
Here.  Doet ze van de hand, zegt de Here, en laat hetgeen overblijft in uw bezit blijven, zegt de Here.   
 
LEV 117:6 Want bezit Ik niet de vogelen des hemels, alsmede de vissen der zee, en de beesten der 
bergen?  Heb Ik de aarde niet gemaakt?  Houd Ik niet het lot van alle heirscharen van de natiën der 
aarde in handen?   
 
LEV 117:7 Zal Ik daarom eeenzame plaatsen niet doen uitspruiten en bloeien, en in overvloed doen 
voortbrengen, zegt de Here.   
 
LEV 117:8 Is er geen ruimte genoeg op de bergen van Adam-ondi-Ahman, en op de vlakten van Olaha 
Shinehah, of het land, waar Adam woonde, dat gij slechts het geringe zoudt begeren, en de meer 
gewichtige zaken veronachtzamen?   
 
LEV 117:9 Komt daarom herwaarts, naar het land van Mijn volk, ja, naar Zion.   
 
LEV 117:10 Laat Mijn dienstknecht William Marks getrouw zijn over weinig, en hij zal over veel worden 
geplaatst.  Laat hem te midden van Mijn volk presideren in de stad Far West en met de zegeningen van 
Mijn volk worden gezegend.   
 
LEV 117:11 Laat Mijn dienstknecht Newel K. Whitney zich schamen over de bende der Nikola´eten, en al 
hun geheime gruwelen, en over zijn kleinzieligheid voor Mijn aangezicht, zegt de Here, en naar het land 
Adam-ondi-Ahman komen, en bisschop voor Mijn volk zijn, niet in naam, maar in daad, zegt de Here.   
 
LEV 117:12 En verder zeg Ik u:  Ik gedenk Mijn dienstknecht Oliver Granger; zie, voorwaar zeg Ik hem, 
dat zijn naam voor eeuwig van geslacht op geslacht in heilige herinnering zal worden gehouden, zegt de 
Here.   
 
LEV 117:13 Laat hij daarom ernstig strijden voor de bevrijding van het Eerste Presidentschap Mijner kerk, 
zegt de Here; en wanneer hij valt, moet hij wederom opstaan, want zijn opoffering zal voor Mij heiliger zijn 
dan zijn vooruitgang, zegt de Here.   
 
LEV 117:14 Laat hij daarom spoedig herwaarts komen, naar het land Zion; en te bestemder tijd zal hij 
voor Mijn naam een koopman worden gemaakt, voor het welzijn van Mijn volk, zegt de Here.   
 



LEV 117:15 Laat daarom niemand Mijn dienstknecht Oliver Granger verachten.  Doch laten de 
zegeningen van Mijn volk voor eeuwig op hem rusten.   
 
LEV 117:16 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Laten al Mijn dienstknechten in het land Kirtland de Here, hun 
God.  alsmede Mijn huis, indachtig zijn om dit te onderhouden en heilig te houden, en om de 
geldwisselaars op de door Mij vast te stellen tijd uit te werpen, zegt de Here.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 118 
 
LEV 118:1 Voorwaar, aldus zegt de Here:  Laat er onmiddellijk een conferentie worden gehouden; laten 
de Twaalven worden georganiseerd, en laten er mannen worden aangesteld om de plaats in te nemen 
van hen, die zijn afgevallen.   
 
LEV 118:2 Laat Mijn dienstknecht Thomas voor enige tijd in het land Zion blijven om Mijn woord uit te 
geven.   
 
LEV 118:3 Laten de overigen van dat uur af blijven prediken, en indien zij dit in alle nederigheid des 
harten zullen doen, en in zachtmoedigheid, ootmoed en lankmoedigheid, geef Ik, de Here, hun een 
belofte, dat Ik voor hun gezinnen zal zorgen; en voor hen zal er van nu af een weg tot welslagen worden 
gebaand.   
 
LEV 118:4 En laten zij het volgende voorjaar vertrekken om over de zee te gaan, en aldaar Mijn 
evangelie in zijn volheid te verkondigen, en van Mijn naam te getuigen.   
 
LEV 118:5 Laten zij op de zes en twintigste April van het volgende jaar op het stuk grond, bestemd voor 
het bouwen van Mijn huis, afscheid nemen van Mijn heiligen in de stad Far West, zegt de Here.   
 
LEV 118:6 Laat Mijn dienstknecht John Taylor, en tevens Mijn dienstknechten John E. Page, Wilford 
Woodruff en Willard Richards, worden aangesteld om de plaats in te nemen van hen, die zijn afgevallen, 
en laten zij officieel van hun aanstelling worden verwittigd.   
 

Afdeling 119 
 
LEV 119:1 Voorwaar, aldus zegt de Here:  Ik eis, dat al hun overtollig eigendom aan de bisschop Mijner 
kerk in Zion worde overgedragen,  
 
LEV 119:2 Voor het bouwen van Mijn huis, en voor het leggen van het fundament van Zion, en voor de 
priesterschap, en voor de schulden van het Presidentschap Mijner Kerk.   
 
LEV 119:3 En dit zal de aanvang zijn van het vertienden van Mijn volk.   
 
LEV 119:4 En hierna moeten allen, die aldus zijn vertiend, jaarlijks één tiende van al hun inkomsten 
betalen; en dit zal voor eeuwig een vaste wet voor hen zijn, voor Mijn heilige priesterschap, zegt de Here.   
 
LEV 119:5 Voorwaar zeg Ik u:  Het zal geschieden, dat allen, die zich in het land Zion vergaderen, hun 
overtollige bezittingen als heffing moeten afstaan, en deze wet moeten gehoorzamen, anders zullen zij 
niet waardig worden bevonden onder u te verblijven.   
 
LEV 119:6 En Ik zeg u:  Indien Mijn volk deze wet niet nakomt en heilig houdt en door deze wet Mij het 
land Zion niet heiligt -- zodat Mijn wetten en gerichten er niet worden gehandhaafd, en het land Zion 
daardoor niet allerheiligst zal zijn -- ziet, voorwaar zeg Ik u, het zal voor u geen land Zion zijn.   
 
LEV 119:7 En laat dit een voorbeeld zijn voor alle ringen van Zion.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 120 
 



LEV 120:1 Voorwaar, aldus zegt de Here:  De tijd is nu gekomen, dat er door een raad over zal worden 
beschikt, bestaande uit het Eerste Presidentschap Mijner Kerk, en de bisschop en zijn raad, en Mijn hoge 
raad; en door Mijn eigen stem tot hen, zegt de Here.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 121 
 
LEV 121:1 O God, waar zijt Gij?  En waar is de tent, die Uw schuilplaats bedekt?   
 
LEV 121:2 Hoelang zal Uw hand worden teruggehouden en Uw oog, ja, Uw rein oog, van de eeuwige 
hemelen het onrecht, Uw volk en Uw dienstknechten aangedaan, aanschouwen en Uw hart door hun 
kreten worden verscheurd?   
 
LEV 121:3 Ja, o Here, hoelang moeten zij dit onrecht en deze onwettige verdrukkingen verduren, voordat 
Uw hart jegens hen zal worden vertederd en Uw binnenste met ontferming jegens hen wordt bewogen?   
 
LEV 121:4 O Here God Almachtig, Maker van hemel, aarde en zeeÙn, en van alle dingen, die er in zijn, 
Gij Die de duivel en het donkere en duistere gebied der hel beheerst en onderwerpt, strek Uw hand uit, 
laat Uw oog doordringen, Uw tent worden opgenomen, Uw schuilplaats niet langer bedekt zijn, Uw oor 
zich neigen, Uw hart worden vertederd en Uw binnenste met ontferming jegens ons worden bewogen.   
 
LEV 121:5 Laat Uw toorn tegen onze vijanden zijn ontstoken, en wreek ons in de grimmigheid van Uw 
hart met Uw zwaard voor het ons aangedane onrecht.   
 
LEV 121:6 Gedenk Uw lijdende heiligen, o onze God, en Uw dienstknechten zullen zich voor eeuwig in 
Uw naam verheugen.   
 
LEV 121:7 Mijn zoon, vrede zij uw ziel; uw tegenspoed en smarten zullen slechts kort van duur zijn;  
 
LEV 121:8 En dan, indien gij het goed verdraagt, zal God u ten hemel verheffen; gij zult over al uw 
vijanden zegevieren.   
 
LEV 121:9 Uw vrienden blijven u trouw, en zij zullen u wederom met een warm hart en open armen 
begroeten.   
 
LEV 121:10 Gij zijt nog niet als Job; uw vrienden strijden niet tegen u, noch beschuldigen zij u van 
overtreding, zoals Jobs vrienden deden.   
 
LEV 121:11 En de hoop van hen, die u van overtreding beschuldigen, zal de bodem worden ingeslagen, 
en hun vooruitzichten zullen als rijp voor de brandende stralen der opgaande zon wegsmelten;  
 
LEV 121:12 En eveneens heeft God Zijn hand en zegel gezet om de tijden en jaargetijden te veranderen, 
en hun verstand te verblinden, opdat Zij zijn wonderbare werkingen niet zullen verstaan, en Hij hen 
eveneens moge beproeven en in hun eigen bedrog vangen;  
 
LEV 121:13 En ook omdat hun hart verdorven is, zullen de dingen, die zij over anderen willen brengen, 
en die zij anderen zeer gaarne doen lijden, tot in de hoogste mate op henzelf komen;  
 
LEV 121:14 Opdat zij eveneens mogen worden teleurgesteld, en hun hoop moge vergaan.   
 
LEV 121:15 En zij en hun nakomelingen zullen niet vele jaren hierna van onder de hemel worden 
weggevaagd, zodat er niet één hunner zal zijn overgebleven om bij de muur te staan, zegt God.   
 
LEV 121:16 Vervloekt zijn allen, die hun hiel tegen Mijn gezalfden opheffen, en roepen, dat zij hebben 
gezondigd, wanneer zij niet voor Mij hebben gezondigd, zegt de Here, doch hebben gedaan, hetgeen 
goed in Mijn ogen was, en hetgeen Ik hun had geboden.   
 



LEV 121:17 Maar zij, die overtreding roepen, doen het, omdat zij zelf de dienaren der zonde en de 
kinderen der ongehoorzaamheid zijn.   
 
LEV 121:18 En zij, die valselijk tegen Mijn dienstknechten zweren, opdat zij hen in slavernij en ter dood 
mochten brengen --  
 
LEV 121:19 Wee hun; omdat zij Mijn kleinen hebben geÙrgerd, zullen zij van de verordeningen van Mijn 
huis worden uitgesloten.   
 
LEV 121:20 Hun korf zal niet vol zijn, hun huizen en hun schuren zullen vergaan, en zij zelf zullen worden 
veracht door hen, die hen vleiden.   
 
LEV 121:21 Zij, noch hun afstammelingen na hen van geslacht op geslacht zullen recht op het 
priesterschap hebben.   
 
LEV 121:22 Het ware voor hen beter geweest, dat er een molensteen om hun nek was gehangen, en zij 
in de diepten der zee zouden zijn verdronken.   
 
LEV 121:23 Wee allen, die Mijn volk lastig vallen, verdrijven, vermoorden, en tegen hen getuigen, zegt de 
Here der heirscharen; adderengebroedsel zal niet aan de veroordeling ter helle ontkomen.   
 
LEV 121:24 Zie, Mijn ogen zien en kennen al hun werken, en Ik heb voor hen allen te rechter tijd een vlug 
oordeel gereed;  
 
LEV 121:25 Want een ieder is een tijd gezet, naarmate zijn werken zullen zijn.   
 
LEV 121:26 God zal u door Zijn Heilige Geest, ja, door de onuitsprekelijke gave des Heiligen Geestes 
kennis geven, die sedert de schepping der wereld tot op heden niet is geopenbaard;  
 
LEV 121:27 Die onze voorvaderen met groot verlangen hebben verwacht om te worden geopenbaard in 
de laatste tijden, waarop hun gedachten door de engelen waren gericht, zoals het voor de volheid van 
hun heerlijkheid was weggelegd;  
 
LEV 121:28 Een toekomende tijd, waarin [de mens] niets zal worden onthouden; of er één God is of 
meerdere goden zijn, zal dan worden geopenbaard.   
 
LEV 121:29 Alle tronen en heerschappijen, rijken en machten, zullen worden geopenbaard en 
toegewezen aan allen, die kloekmoedig voor het evangelie van Jezus Christus hebben volhard.   
 
LEV 121:30 En eveneens of er grenzen zijn gesteld aan de hemelen, de zeeÙn, het vasteland, of aan de 
zon, de maan, of de sterren --  
 
LEV 121:31 Al hun omwentelingstijden, alle gezette dagen, maanden en jaren, en de duur van al hun 
dagen, maanden en jaren, en al hun heerlijkheden, wetten en gezette tijden zullen gedurende de 
bedeling van de volheid der tijden worden geopenbaard --  
 
LEV 121:32 Overeenkomstig hetgeen werd beschikt tijdens de raadsvergadering van de Eeuwige God 
van alle andere goden alvorens deze wereld bestond, dat tot de voltooiing en het einde er van zou 
worden bewaard, wanneer een ieder in Zijn eeuwige tegenwoordigheid en in Zijn onsterfelijke rust zal 
ingaan.   
 
LEV 121:33 Hoelang kunnen stromende wateren onrein blijven?  Welke kracht zal de hemelen 
tegenhouden?  De mens zou evengoed zijn nietige arm kunnen uitstrekken om de rivier de Missouri in 
haar aangewezen loop te stuiten, of haar stroom opwaarts te wenden, als om de Almachtige te 
verhinderen kennis uit de hemel over de Heiligen der Laatste Dagen uit te storten.   
 



LEV 121:34 Ziet, velen worden geroepen, maar weinigen gekozen.  En waarom worden zij niet gekozen?   
 
LEV 121:35 Omdat hun hart zo zeer op de dingen dezer wereld is gezet en sterk naar de eer der mensen 
streeft, dat zij deze ene les niet leren --  
 
LEV 121:36 Dat de rechten van het priesterschap onafscheidelijk met de machten des hemels zijn 
verbonden, en dat de machten des hemels niet bestuurd noch aangewend kunnen worden, dan alleen 
volgens de grondbeginselen van gerechtigheid.   
 
LEV 121:37 Dat ze op ons kunnen worden bevestigd is waar, doch wanneer wij het ondernemen onze 
zonden te bedekken, of onze hoogmoed, onze ijdele eerzucht te bevredigen, of in enige mate van 
ongerechtigheid bestuur, heerschappij over of dwang op de menselijke zielen uit te oefenen, ziet, dan 
onttrekken de hemelen zich, de Geest des Heren is bedroefd, en wanneer Deze Zich heeft 
teruggetrokken -- vaarwel dan het priesterschap of het gezag van die man.   
 
LEV 121:38 Ziet, voordat hij zich er van bewust is, is hij aan zichzelf overgelaten om de verzenen tegen 
de prikkelen te slaan, de heiligen te vervolgen, en tegen God te strijden.   
 
LEV 121:39 Door droevige ervaring hebben wij geleerd, dat het in de natuur en de neiging van bijna alle 
mensen ligt, dat, zodra zij enig gezag verkrijgen -- zoals zij veronderstellen -- zij onmiddellijk beginnen 
onrechtvaardige heerschappij uit te oefenen.   
 
LEV 121:40 Daarom worden velen geroepen, maar weinigen gekozen.   
 
LEV 121:41 Geen macht of invloed kan of dient krachtens het priesterschap te worden gehandhaafd, dan 
alleen door overreding, lankmoedigheid, zachtmoedigheid, ootmoed en door ongeveinsde liefde;  
 
LEV 121:42 Door vriendelijkheid en zuivere kennis, die de ziel zonder huichelarij en zonder bedrog 
grotelijks zal ontwikkelen --  
 
LEV 121:43 Intijds met scherpe woorden bestraffende, wanneer door de Heilige Geest daartoe gedreven, 
en dan daarna een toename van liefde tonende jegens hem, die gij hebt bestraft, opdat hij u niet als zijn 
vijand beschouwd;  
 
LEV 121:44 Opdat hij moge weten, dat uw getrouwheid sterker is dan de banden des doods.   
 
LEV 121:45 Laat uw binnenste eveneens vervuld zijn van liefde jegens alle mensen, en jegens het 
huisgezin des geloofs, en laat deugd uw gedachten zonder ophouden versieren; dan zal uw vertrouwen 
in het nabij-zijn van God sterk worden, en de leer van het priesterschap zal als de dauw des nemels in uw 
ziel nederdalen.   
 
LEV 121:46 De Heilige Geest zal voortdurend uw metgezel zijn, en uw scepter een onveranderlijke 
scepter van gerechtigheid en waarheid; en uw heerschappij zal een eeuwige heerschappij zijn, en zonder 
dwangmiddelen zal deze u voor eeuwig toevloeien.   
 

Afdeling 122 
 
LEV 122:1 De einden der aarde zullen naar uw naam vragen, en dwazen zullen u bespotten, en de hel 
zal tegen u woeden;  
 
LEV 122:2 Terwijl de reinen van harte en de verstandigen, de edelen en de deugdzamen voortdurend 
naar raad, bevoegdheid en zegeningen van uit uw handen zullen zoeken.   
 
LEV 122:3 En uw volk zal nimmer door het getuigenis van verraders tegen u worden gekeerd.   
 



LEV 122:4 En alhoewel hun invloed u in moeilijkheden en achter tralies en binnen gevangenismuren zal 
brengen, zult gij in ere worden gehouden; en nog slechts een korte tijd, en dan zal uw stem wegens uw 
gerechtigheid vreselijker zijn te midden uwer vijanden dan de woeste leeuw; en uw God zal u voor 
eeuwig bijstaan.   
 
LEV 122:5 Indien gij geroepen zijt moeilijkheden te doorstaan, indien gij in gevaar zijt onder valse 
broederen, indien gij in gevaar zijt onder rovers, indien gij te land of ter zee in gevaar zijt;  
 
LEV 122:6 Indien gij met allerlei valse beschuldigingen zijt aangeklaagd indien uw vijanden u overvallen, 
indien zij u wegrukken uit de omgang met uw vader en uw moeder, uw broeders en zusters, en indien uw 
vijanden u met getrokken zwaard van de boezem uwer vrouw en van uw kinderen wegrukken, en 
wanneer uw oudste zoon, ofschoon slechts zes jaren oud, zich aan uw klederen zal vastklemmen, en 
zeggen:  Mijn vader, mijn vader, waarom kunt gij niet bij ons blijven?  O, mijn vader, wat gaan die 
mannen met u doen?  En indien hij dan door het zwaard van u zal worden weggestoten, en gij naar de 
gevangenis wordt gesleurd.  en uw vijanden rondom u sluipen, als wolven belust op het bloed van het 
lam;  
 
LEV 122:7 En indien gij in de kuil zoudt worden geworpen, of aan moordenaars overgeleverd, en het 
doodvonnis over u zou worden geveld, indien gij in de afgrond wordt geworpen, indien de ziedende baren 
tegen u samenspannen, indien hevige winden uw vijanden worden, indien de hemelen zich verduisteren 
en alle elementen zich verenigen om de weg te versperren, en boven alles, indien zelfs de kaken der hel 
zich wijd voor u opensperren, weet dan, Mijn zoon, dat dit alles u ondervinding zal geven, en voor uw 
welzijn zal wezen.   
 
LEV 122:8 De Zoon des Mensen is beneden dit alles neergedaald.  Zijt gij meerder dan Hij?   
 
LEV 122:9 Vervolg daarom uw weg, en het priesterschap zal met u blijven, want de mensen zijn grenzen 
gezet, en zij kunnen die niet overschrijden.  Uw dagen zijn bekend, en uw jaren zullen niet worden 
verkort; vrees daarom niet wat de mens kan doen, want God zal voor eeuwig met u zijn.   
 

Afdeling 123 
 
LEV 123:1 En verder geven wij u de wenselijkheid in overweging om door alle heiligen een samenvatting 
te doen opstellen van de kennis van alle feiten, al het lijden en alle mishandelingen, die hun door het volk 
van deze staat zijn aangedaan;  
 
LEV 123:2 En eveneens van het bedrag der schade, die zij zowel aan hun goede naam en persoonlijk 
onrecht en letsel, als in roerende en onroerende goederen hebben geleden;  
 
LEV 123:3 Alsmede de namen van alle personen, die bij hun verdrukkingen betrokken zijn geweest, voor 
zoverre zij ze kunnen verkrijgen en opsporen.   
 
LEV 123:4 En misschien kan er een commissie worden aangesteld om deze dingen na te vorsen, en 
mededelingen en beledigde verklaringen te verkrijgen, en eveneens om de lasterlijke uitgaven te 
verzamelen, die in omloop zijn;  
 
LEV 123:5 En alle lasterlijke verhalen weer te geven, die in tijdschriften en encyclopedieÙn voorkomen, 
en die zijn uitgegeven en die worden geschreven, en de namen der schrijvers, en de ganse 
aaneenschakeling van duivelse gemeenheid en schandelijke en moordzuchtige gewelddaden.  die tegen 
dit volk zijn begaan --  
 
LEV 123:6 Opdat wij ze niet alleen aan de ganse wereld mogen bekendmaken, doch ze in al hun duistere 
en helse kleuren aan de regeringshoofden mogen voorleggen als de laatste poging, die door onze 
Hemelse Vader van ons wordt vereist, alvorens wij ten volle en geheel aanspraak kunnen maken op die 
belofte, die Hem uit Zijn schuilplaats te voorschijn zal roepen en eveneens opdat de ganse natie zonder 
verontschuldiging moge worden gelaten, voordat Hij de kracht van Zijn machtige arm kan uitzenden.   



 
LEV 123:7 Het is een gebiedende plicht, die wij zijn verschuldigd aan God, en aan de engelen, in wier 
tegenwoordigheid wij zullen staan, en ook aan onszelf, onze vrouwen en kinderen, die gebukt gaan onder 
verdriet, zorg en kommer, en onder de meest verdoemelijke hand van moord, dwingelandij en 
verdrukking, hetgeen wordt geschraagd en aangemoedigd en staande gehouden door de invloed van die 
geest, die de geloofsbelijdenissen der vaderen met overgeÙrfde leugens zo diep in het hart der kinderen 
heeft gegrift, en de wereld met verwarring heeft vervuld, en sterker en sterker is geworden en nu waarlijk 
de drijfveer van alle verdorvenheid is.  En de ganse aarde zucht onder de last van zijn ongerechtigheid.   
 
LEV 123:8 Het is een ijzeren juk en een sterke band; het zijn waarlijk de handboeien, ketenen, kluisters 
en banden der hel.   
 
LEV 123:9 Daarom is het een gebiedende plicht, die wij niet alleen aan onze vrouwen en kinderen zijn 
verschuldigd, maar ook aan de weduwen en vaderlozen, wier mannen en vaders onder zijn ijzeren hand 
zijn vermoord;  
 
LEV 123:10 Welke donkere en onterende daden voldoende zijn om de hel zelf te doen huiveren en 
verbluft en verbleekt te doen staan, en de handen van de duivel zelf te doen beven en verlammen.   
 
LEV 123:11 En het is eveneens een gebiedende plicht, die wij aan het ganse opkomende geslacht en 
aan alle reinen van hart zijn verschuldigd --  
 
LEV 123:12 Want er zijn er nog velen op aarde onder alle sekten, genootschappen en gezindten, die 
door het sluwe bedrog der mensen worden verblind, waardoor dezen op de loer liggen om te bedriegen, 
en die alleen verre van de waarheid worden gehouden, omdat zij niet weten, waar zij deze kunnen vinden 
--  
 
LEV 123:13 Daarom zouden wij alles in het werk moeten stellen om alle verborgenheden der duisternis, 
voor zoverre deze ons bekend zijn, aan het licht te brengen; en ze worden werkelijk van de hemel 
geopenbaard --  
 
LEV 123:14 Hiervoor moet daarom met grote ernst zorg worden gedragen.   
 
LEV 123:15 Laat niemand ze als kleinigheden beschouwen, want er is veel met betrekking tot de 
heiligen, dat in de toekomst ligt, dat van deze dingen afhangt.   
 
LEV 123:16 Gij weet, broederen, dat een zeer groot schip bij stormweer zeer veel nut heeft van een zeek 
klein roer, wanneer het wordt bediend, zoals de wind en de golven het vereisen.   
 
LEV 123:17 Zeer geliefde broederen, laten wij daarom blijmoedig alles doen, wat in ons vermogen ligt, en 
dan mogen wij onbewogen staan met de volste verzekering, de zaligheid Gods en de openbaarmaking 
van Zijn arm te zullen zien.   
 

Afdeling 124 
 
LEV 124:1 Voorwaar, aldus zegt de Here tot u, Mijn dienstknecht Joseph Smith:  Ik ben tevreden met uw 
offer, dat gij hebt gebracht, en met uw bekentenissen, die gij hebt afgelegd; want Ik heb u verwekt met 
het doel, dat Ik Mijn wijsheid door de zwakke dingen der aarde mocht tonen.   
 
LEV 124:2 Uw gebeden zijn voor Mij aannemelijk, en in antwoord er op zeg Ik u, dat gij nu zijt geroepen 
onmiddellijk een plechtige bekendmaking op te stellen van Mijn evangelie en van deze ring, die Ik als 
hoeksteen van Zion heb gelegd, en die met die verfijning zal worden gepolijst, die naar de gelijkenis van 
een paleis is.   
 



LEV 124:3 Deze bekendmaking moet aan alle koningen der aarde en aan de vier hoeken der wereld 
worden gedaan, aan de rechtschapen nieuw verkozen president, en aan de edele gouverneurs van de 
natie, waarin gij woont, en aan alle natiÙn, over de aarde verspreid.   
 
LEV 124:4 Laat ze worden geschreven in de geest van ootmoed en door de macht van de Heilige Geest, 
Die ten tijde, dat gij ze schrijft, in u zal zijn.   
 
LEV 124:5 Want het zal u door de Heilige Geest worden ingegeven Mijn wil te kennen aangaande die 
koningen en overheden, ja, hetgeen hen in een toekomende tijd zal overkomen.   
 
LEV 124:6 Want zie, Ik sta op het punt hen aan te manen acht te slaan op het licht en de heerlijkheid van 
Zion, want de vastgestelde tijd om haar te begunstigen is aangebroken.   
 
LEV 124:7 Maan hen daarom aan met een luide proclamatie en met uw getuigenis, opdat ook zij zonder 
verontschuldiging mogen worden gelaten, en vrees hen niet, want zij zijn als het gras, en al hun 
heerlijkheid is als de bloem er van, die spoedig afvalt.   
 
LEV 124:8 En ook opdat Ik hen in de dag der plagen moge bezoeken, wanneer Ik Mijn aangezicht zal 
ontsluieren om de onderdrukker zijn deel aan te wijzen onder de huichelaars, waar knersing der tanden 
is, indien zij Mijn dienstknechten verwerpen, en Mijn getuigenis, dat Ik hun heb geopenbaard.   
 
LEV 124:9 En verder zal Ik hen bezoeken en het hart van velen hunner voor uw welzijn verzachten, opdat 
gij genade in hun ogen moogt vinden, en zij tot het licht der waarheid mogen komen, en de niet-Joden tot 
de verhoging of verheffing van Zion.   
 
LEV 124:10 Want de dag Mijner bezoeking komt spoedig, op een tijdstip, wanneer gij het niet verwacht; 
en waar zal de veiligheid van Mijn volk zijn, en de toevlucht voor hen, die er van zullen overblijven?   
 
LEV 124:11 Ontwaakt, o koningen der aarde!  Komt, o komt met uw goud en uw zilver Mijn volk te hulp 
naar het huis der dochteren van Zion.   
 
LEV 124:12 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Laat Mijn dienstknecht Robert B.  Thompson u helpen om 
deze proclamatie te schrijven, want Ik ben zeer tevreden over hem, en het verheugt Mij, dat hij met u zal 
zijn;  
 
LEV 124:13 Laat hij daarom naar uw raad luisteren, en Ik zal hem zegenen met een menigvuldigheid van 
zegeningen; laat hij voortaan getrouw en oprecht in alles zijn, en hij zal groot zijn in Mijn ogen;  
 
LEV 124:14 Doch laat hij bedenken, dat Ik rekenschap van zijn rentmeesterschap zal verlangen.   
 
LEV 124:15 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Gezegend is Mijn dienstknecht Hyrum Smith; want Ik, de 
Here, heb hem lief wegens de rechtschapenheid zijns harten, en omdat hij datgene liefheeft.  hetgeen 
voor Mij rechtvaardig is, zegt de Here.   
 
LEV 124:16 En verder, laat Mijn dienstknecht John C.  Bennett u helpen bij uw werk om Mijn woord aan 
de koningen en volkeren der aarde te zenden, en u, namelijk Mijn dienstknecht Joseph Smith, in het uur 
van beproeving ter zijde te staan; en zijn beloning zal niet uitblijven, indien hij raad aanneemt.   
 
LEV 124:17 En wegens zijn liefde zal hij groot zijn, want hij zal de Mijne zijn, indien hij dit doet, zegt de 
Here.  Ik heb het werk gezien, dat hij heeft verricht, hetgeen Ik aanneem, indien hij [aldus] voortgaat, en 
Ik zal hem met zegeningen en grote heerlijkheid kronen.   
 
LEV 124:18 En verder zeg Ik u.  dat het Mijn wil is, dat Mijn dienstknecht Lyman Wight in het belang van 
Zion moet blijven prediken in de geest van ootmoed, en Mij voor de wereld moet belijden, en Ik zal hem 
als op arendsvleugelen dragen, en hij zal heerlijkheid en eer voor zichzelf en voor Mijn naam verwerven.   
 



LEV 124:19 Opdat Ik hem tot Mij moge nemen, wanneer hij zijn werk zal voleindingen, zoals Ik Mijn 
dienstknecht David Patten tot Mij nam, die nu met Mij is, en eveneens Mijn dienstknecht Edward 
Partridge, en ook Mijn bejaarde dienstknecht Joseph Smith Sr., die ter rechterhand van Abraham is 
gezeten en gezegend en heilig is, want hij is de Mijne.   
 
LEV 124:20 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Mijn dienstknecht George Miller is zonder bedrog; hij kan 
worden vertrouwd wegens de rechtschapenheid van zijn hart; en wegens de liefde, die hij voor Mijn 
getuigenis koestert, heb Ik, de Here, hem lief.   
 
LEV 124:21 Daarom zeg Ik u:  Ik verzegel op hem het ambt van bisschop -- zoals op Mijn dienstknecht 
Edward Partridge is geschied -- opdat hij hetgeen Mijn huis wordt toegewijd moge ontvangen, en 
zegeningen aan de armen Mijns volks moge geven, zegt de Here.  Laat niemand Mijn dienstknecht 
George verachten, want hij zal Mij eren.   
 
LEV 124:22 Laten Mijn dienstknechten George, Lyman, John Snider en anderen ter ere van Mijn naam 
een huis bouwen, en wel een huis, zoals Mijn dienstknecht Joseph hun zal tonen, op de plaats, die hij 
hun eveneens zal tonen.   
 
LEV 124:23 En het zal een huis voor gasten zijn, een huis, waarin vreemdelingen, die van verre komen, 
kunnen verblijven; laat het daarom een goed huis zijn, dat alleszins aannemelijk is, opdat de vermoeide 
reiziger gezondheid en veiligheid moge vinden, terwijl hij het woord des Heren en de hoeksteen, die Ik 
voor Zion heb aangewezen, zal overpeinzen.   
 
LEV 124:24 Dit huis zal een gezonde verblijfplaats zijn, indien het ter ere van Mijn naam wordt gebouwd, 
en indien de bestuurder, die er over zal worden aangesteld, niet zal toelaten, dat het op enige wijze zal 
worden ontheiligd.  Het moet heilig zijn, of de Here, uw God, zal er niet in wonen.   
 
LEV 124:25 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Laten al Mijn heiligen van verre komen.   
 
LEV 124:26 En zend snelle boden, ja, uitgekozen boden, om tot hen te zeggen:  Komt, met al uw goud en 
uw zilver en uw kostbare stenen en met al uw oudheden en allen, die kennis hebben van oudheden en 
willen komen, mogen komen; en brengt de buksboom, de denneboom en de pijnboom met u, te zamen 
met alle kostbare bomen der aarde;  
 
LEV 124:27 En met ijzer, koper, zink en met al uw kostbaarheden der aarde; en bouwt een huis ter ere 
van Mijn naam, tot woonplaats van de Allerhoogste.   
 
LEV 124:28 Want er wordt op aarde geen plaats gevonden, waarheen Hij kan gaan en wederom datgene 
herstellen, dat voor u is verloren gegaan, of dat Hij heeft weggenomen, namelijk de volheid van het 
priesterschap.   
 
LEV 124:29 Want er is geen doopvont op aarde, waarin zij, Mijn heiligen, mogen worden gedoopt voor 
hen, die dood zijn --  
 
LEV 124:30 Want deze verordening behoort in Mijn huis te worden bediend, en kan Mij niet aannemelijk 
zijn, dan alleen in de dagen uwer armoede, waarin gij niet in staat zijt Mij een huis te bouwen.   
 
LEV 124:31 Maar Ik gebied u, al Mijn heiligen, Mij een huis te bouwen; en Ik sta u voldoende tijd toe om 
Mij een huis te bouwen, en gedurende deze tijd zal uw dopen Mij aannemelijk zijn.   
 
LEV 124:32 Doch ziet, wanneer deze bepaalde tijd verstreken is, zal uw dopen voor uw doden Mij niet 
aannemelijk zijn, en indien gij na deze bepaalde tijd deze dingen niet doet, zult gij als een kerk, met uw 
doden, worden verworpen, zegt de Here, uw God.   
 
LEV 124:33 Want voorwaar zeg Ik u, dat uw dopen voor uw doden Mij niet aannemelijk kan zijn, nadat gij 
voldoende tijd hebt gehad om Mij een huis te bouwen, waarin de verordening van het dopen voor de 



doden behoort te worden bediend, en met welk doel deze verordening reeds voor de grondlegging der 
wereld werd ingesteld.   
 
LEV 124:34 Want daarin worden de sleutelen van het heilige priesterschap overgedragen, opdat gij eer 
en heerlijkheid moogt ontvangen.   
 
LEV 124:35 En na deze tijd is uw dopen voor de doden door hen, die alom verspreid zijn, Mij niet 
aannemelijk, zegt de Here.   
 
LEV 124:36 Want het is vastgesteld, dat in Zion, en in de ringen er van, en in Jeruzalem -- die plaatsen, 
welke Ik als toevluchtsoord heb aangewezen -- de plaatsen zullen zijn voor uw dopen voor uw doden.   
 
LEV 124:37 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Hoe zullen uw wassingen Mij aannemelijk zijn, tenzij gij ze 
verricht in een huis, dat gij ter ere van Mijn naam hebt gebouwd?   
 
LEV 124:38 Want om deze reden gebood Ik Mozes een tabernakel te bouwen, opdat zij deze met zich in 
de wildernis zouden voeren, en in het land van belofte een huis te bouwen, opdat die verordeningen, 
welke van voor de grondlegging der wereld waren verborgen, mochten worden geopenbaard.   
 
LEV 124:39 Voorwaar zeg Ik u daarom, dat uw zalvingen, uw wassingen, uw dopen voor de doden, uw 
plechtige bijeenkomsten, uw gedenkdiensten voor uw offeranden door de zonen van Levi, en voor uw 
orakelen in uw heilige plaatsen, waar gij naar besprekingen luistert en uw inzettingen en geboden 
ontvangt voor het begin der openbaringen en der grondlegging van Zion, en voor de heerlijkheid, eer en 
begiftiging van alle inwoners van Zion, vastgelegd zijn door de orde van Mijn heilig huis, dat Mijn volk 
altijd is geboden ter ere van Mijn heilige naam te bouwen.   
 
LEV 124:40 En voorwaar zeg Ik u:  Laat dit huis ter ere van Mijn naam worden gebouwd, opdat Ik daarin 
Mijn verordeningen aan Mijn volk moge openbaren;  
 
LEV 124:41 Want het behaagt Mij Mijn kerk dingen te openbaren, die van voor de grondlegging der 
wereld verborgen zijn gehouden, dingen, die tot de bedeling van de volheid der tijden behoren.   
 
LEV 124:42 En Ik zal Mijn dienstknecht Joseph alles tonen met betrekking tot dit huis en tot het 
priesterschap er van, en tot de plaats, waar het moet worden gebouwd.   
 
LEV 124:43 En gij moet het bouwen op de plaats, waar gij dit van plan zijt, want dat is de plaats, die Ik 
voor u voor het bouwen heb uitgekozen.   
 
LEV 124:44 Indien gij uit alle macht arbeidt, zal Ik die plaats toewijden, opdat ze heilig zal worden 
gemaakt.   
 
LEV 124:45 En indien Mijn volk zal luisteren naar Mijn stem en naar de stem van Mijn dienstknechten, die 
Ik heb aangewezen om Mijn volk te leiden, zie, voorwaar zeg Ik u, dan zal het niet uit zijn plaats worden 
bewogen.   
 
LEV 124:46 Doch indien zij niet naar Mijn stem zullen luisteren, noch naar de stem van deze mannen, die 
Ik heb aangewezen, zullen zij niet worden gezegend, omdat zij Mijn heilige grond en Mijn heilige 
verordeningen, en voorschriften en voorrechten en Mijn heilige woorden, die Ik hun geef, ontheiligen.   
 
LEV 124:47 En het zal geschieden, indien gij een huis ter ere van Mijn naam bouwt en hetgeen Ik u zeg 
niet doet, dat Ik de eed, die Ik u zweer, niet zal houden noch de beloften vervullen, zoals gij van Mij 
verwacht, zegt de Here.   
 
LEV 124:48 Want in plaats van zegeningen brengt gij door uw eigen toedoen, door uw dwaasheden en 
door al uw gruwelen, die gij tegen Mij bedrijft, vervloekingen, toorn, gramschap en oordelen op uw eigen 
hoofd, zegt de Here.   



 
LEV 124:49 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat wanneer Ik enigen der mensenkinderen een gebod geef 
om een werk te verrichten ter ere van Mijn naam, en die mensenkinderen met alle macht en met al 
hetgeen zij bezitten te werk gaan om die taak te volbrengen, en hun ijver niet te laten verslappen, en hun 
vijanden overvallen hen, en verhinderen hun, dat werk te volbrengen, ziet, dan betaamt het Mij, dat werk 
niet meer van die mensenkinderen te vereisen, doch hun offers aan te nemen.   
 
LEV 124:50 En Ik zal de overtreding van Mijn heilige wetten en geboden en de ongerechtigheid bezoeken 
tot in het derde en vierde geslacht van hen, die Mijn werk hebben verhinderd, zolang zij zich niet bekeren, 
en Mij haten, zegt de Here God.   
 
LEV 124:51 Om deze reden heb Ik daarom de offers aangenomen van hen, die Ik gebood in Jackson 
County, Missouri, een stad en een huis op te richten ter ere van Mijn naam, en die hierin door hun 
vijanden werden verhinderd, zegt de Here, Uw God.   
 
LEV 124:52 En Ik zal oordeel, toorn, gramschap, geween en angst, en knersing der tanden op hun hoofd 
vergelden tot in het derde en vierde geslacht, zolang zij zich niet bekeren, en Mij haten, zegt de Here, uw 
God.   
 
LEV 124:53 En dit geef Ik u tot voorbeeld, tot uw vertroosting aangaande allen, aan wie werd geboden 
een werk te verrichten, en die door hun vijanden en door verdrukking hierin zijn verhinderd, zegt de Here, 
uw God.   
 
LEV 124:54 Want Ik ben de Here, uw God, en Ik zal al diegenen uwer broederen zalig maken, die rein 
van harte zijn geweest, en in het land Missouri zijn gedood, zegt de Here.   
 
LEV 124:55 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Ik gebied u wederom een huis ter ere van Mijn naam te 
bouwen, namelijk op deze plaats, opdat gij moogt bewijzen, dat gij getrouw zijt in alle dingen, die Ik u ook 
gebiede, opdat Ik u moge zegenen, en kronen met eer, onsterfelijkheid en het eeuwige leven.   
 
LEV 124:56 En nu zeg Ik u aangaande Mijn huis voor gasten, dat Ik u heb geboden te bouwen om 
vreemdelingen te herbergen:  Laat het ter ere van Mijn naam worden gebouwd, en laat Mijn naam er aan 
verbonden zijn, en laat Mijn dienstknecht Joseph er met zijn nakomelingen van geslacht op geslacht een 
woonplaats in hebben.   
 
LEV 124:57 Want met deze zalving heb Ik Zijn hoofd gezalfd, opdat zijn zegening eveneens op het hoofd 
van zijn afstammelingen na hem zal worden geplaatst.   
 
LEV 124:58 En zoals Ik tot Abraham heb gezegd aangaande de geslachten der aarde, zeg Ik ook tot Mijn 
dienstknecht Joseph:  In u en in uw nakomelingen zullen de geslachten der aarde worden gezegend.   
 
LEV 124:59 Laat daarom Mijn dienstknecht Joseph en zijn afstammelingen na hem van geslacht op 
geslacht voor eeuwig een plaats hebben in dat huis, zegt de Here.   
 
LEV 124:60 En laat dat huis het Nauvoo-huis worden genoemd, en laat het een aangename woonplaats 
voor de mens zijn, en een rustplaats voor de vermoeide reiziger, opdat hij de heerlijkheid van Zion en van 
deze hoeksteen er van moge overdenken;  
 
LEV 124:61 Opdat hij eveneens de raad moge ontvangen van hen, die Ik als planten van naam en als 
wachters op de muren er van heb geplaatst.   
 
LEV 124:62 Ziet, voorwaar zeg Ik u:  Laten Mijn dienstknechten George Miller, Lyman Wight, John Snider 
en Peter Haws een raad vormen voor het bouwen van dat huis, en één hunner tot president over deze 
raad aanstellen.   
 



LEV 124:63 En zij moeten een reglement opstellen, waarnaar zij aandelenkapitaal voor het bouwen van 
dat huis mogen ontvangen.   
 
LEV 124:64 En zij moeten niet minder dan vijftig dollar voor een aandeel in het kapitaal voor dat huis 
ontvangen, en het zal hun worden toegestaan vijftienduizend dollar van één persoon voor aandelen in dat 
huis aan te nemen.   
 
LEV 124:65 Doch het zal hun niet worden toegestaan van één persoon meer dan vijftienduizend dollar 
voor aandelen aan te nemen.   
 
LEV 124:66 En het zal hun niet worden toegestaan van iemand minder dan vijftig dollar voor een bewijs 
van aandeel in dat huis aan te nemen.   
 
LEV 124:67 En het zal hun niet worden toegestaan iemand als een aandeelhouder in dit huis aan te 
nemen, tenzij deze persoon zijn aandeel aan hen zal betalen, wanneer hij zijn bewijs van aandeel 
ontvangt;  
 
LEV 124:68 En in verhouding tot het bedrag, dat hij hun betaalt, zal hij aandelen in dat huis ontvangen; 
maar indien hij hun niets betaalt, zal hij geen aandelen in dat huis ontvangen.   
 
LEV 124:69 En indien iemand hun voor aandelen betaalt, zal dit zijn voor aandelen in dat huis voor 
hemzelf en voor zijn nakomelingen, van geslacht op geslacht, zolang hij en zijn erfgenamen die aandelen 
zullen bezitten, en ze niet uit hun vrije wil en handeling verkopen of overdragen, indien gij Mijn wil wilt 
doen, zegt de Here, uw God.   
 
LEV 124:70 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Indien Mijn dienstknechten George Miller, Lyman Wight, John 
Snider en Peter Haws betaling voor enig aandeel ontvangen in gelden, of in de tegenwaarde er van in 
eigendommen, moeten zij geen enkel gedeelte van dat geld voor enig ander doel gebruiken, dan alleen 
voor dat huis.   
 
LEV 124:71 En indien zij enig gedeelte van die middelen zonder toestemming van de aandeelhouder 
voor een ander doel dan alleen voor dat huis aanwenden, en niet viervoudig terugbetalen voor hetgeen 
zij voor enig ander doel dan alleen voor dat huis aanwenden, zullen zij worden vervloekt en uit hun plaats 
verwijderd, zegt de Here God; want Ik, de Here, ben God, en kan niet in één dezer dingen met Mij laten 
spotten.   
 
LEV 124:72 Voorwaar zeg Ik u:  Laat Mijn dienstknecht Joseph naar het hem goeddunkt hun voor 
aandelen betalen voor het bouwen van dat huis; maar Mijn dienstknecht Joseph, noch iemand anders, 
kan meer dan vijftienduizend dollar of minder dan vijftig dollar voor aandelen in dat huis storten, zegt de 
Here.   
 
LEV 124:73 En er zijn ook anderen, die Mijn wil aangaande zichzelf wensen te weten, want zij hebben 
het Mij gevraagd.   
 
LEV 124:74 Daarom zeg Ik u aangaande Mijn dienstknecht Vinson Knight:  Indien hij Mijn wil wenst te 
doen, moet hij voor zichzelf en voor zijn afstammelingen na hem van geslacht op geslacht aandelen 
nemen in dat huis.   
 
LEV 124:75 En laat hij te midden van het volk zijn stem lang en luid verheffen om het welzijn der armen 
en behoeftigen te bepleiten, en laat hij niet falen noch flauwhartig worden, en Ik zal zijn offers aannemen, 
want deze zullen voor Mij niet zijn als de offers van Ka´n, want hij zal de Mijne zijn, zegt de Here.   
 
LEV 124:76 Laat zijn gezin zich verheugen en hun hart van droefenis afwenden, want Ik heb hem 
gekozen en gezalfd, en hij zal te midden der zijnen worden geÙerd, want Ik zal hem al zijn zonden 
vergeven, zegt de Here.  Amen.   
 



LEV 124:77 Voorwaar zeg Ik u:  Laat Mijn dienstknecht Hyrum naar het hem goeddunkt aandelen in dat 
huis nemen voor zichzelf en zijn afstammelingen na hem van geslacht op geslacht.   
 
LEV 124:78 Laat Mijn dienstknecht Isaac Galland aandelen in dat huis nemen, want Ik, de Here, heb hem 
lief wegens het werk, dat hij heeft verricht, en Ik zal al zijn zonden vergeven; laat hem daarom als een 
aandeelhouder in dat huis van geslacht op geslacht in herinnering blijven.   
 
LEV 124:79 Laat Mijn dienstknecht Isaac Galland onder u worden aangesteld, en door Mijn dienstknecht 
William Marks worden geordend en gezegend, om met Mijn dienstknecht Hyrum te gaan, en het werk te 
volbrengen, dat Mijn dienstknecht Joseph hun zal aanwijzen, en zij zullen in hoge mate worden 
gezegend.   
 
LEV 124:80 Laat Mijn dienstknecht William Marks naar zijn goeddunken aandelen in dat huis nemen voor 
zichzelf en voor zijn afstammelingen van geslacht op geslacht.   
 
LEV 124:81 Laat Mijn dienstknecht Henry G. Sherwood naar zijn goeddunken aandelen in dat huis 
nemen voor zichzelf en voor zijn afstammelingen na hem van geslacht op geslacht.   
 
LEV 124:82 Laat Mijn dienstknecht William Law naar zijn goeddunken aandelen in dat huis nemen voor 
zichzelf en voor zijn afstammelingen na hem van geslacht op geslacht. 
 
LEV 124:83 Indien hij Mijn wil wenst te doen, moet hij zijn gezin niet medenemen naar het oosten, 
namelijk naar Kirtland; niettemin wil Ik, de Here, Kirtland opbouwen, doch Ik, de Here, heb een plaag voor 
de inwoners er van bereid.   
 
LEV 124:84 En betreffende Mijn dienstknecht Almon Babbitt zijn er vele dingen, waarmede Ik niet 
tevreden ben, ziet, hij tracht zijn eigen raad op te dringen in plaats van de raad, die Ik heb gegeven, 
namelijk die van het Presidentschap der Kerk; en hij richt een gouden kalf op ter aanbidding door Mijn 
volk.   
 
LEV 124:85 Laat niemand uit deze plaats weggaan, die hier is gekomen, trachtende Mijn geboden te 
onderhouden.   
 
LEV 124:86 Indien zij hier wonen, laten zij dan in Mij leven, en indien zij sterven, laten zij dan in Mij 
sterven, want zij zullen rusten van al hun arbeid hier, en hun werken voortzetten.   
 
LEV 124:87 Laat daarom Mijn dienstknecht William zijn vertrouwen in Mij stellen, en ophouden voor Zijn 
gezin te vrezen wegens de ziekte in het land.  Indien gij Mij liefhebt, onderhoud Mijn geboden, en de 
ziekte in het land zal tot uw heerlijkheid strekken.   
 
LEV 124:88 Laat daarom Mijn dienstknecht William aan de inwoners van Warsaw, en ook aan de 
inwoners van Carthage, Burlington en Madison Mijn eeuwig evangelie gaan verkondigen met luider 
stemme en grote vreugde, zoals hij door Mijn Geest zal worden gedreven, en geduldig en naarstig naar 
verdere onderrichtingen uitzien tijdens Mijn algemene conferentie, zegt de Here.   
 
LEV 124:89 Indien hij Mijn wil wenst te doen, moet hij voortaan naar de raad van Mijn dienstknecht 
Joseph luisteren, en met zijn rente de zaak der armen ondersteunen, en de nieuwe vertaling van Mijn 
heilig woord uitgeven voor de inwoners der aarde.   
 
LEV 124:90 En indien hij dit zal doen, zal Ik hem zegenen met een menigvuldigheid van zegeningen, 
zodat hij niet zal worden verlaten, noch dat zijn nakomelingen om brood bedelende worden aangetroffen.   
 
LEV 124:91 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Laat Mijn dienstknecht William in de plaats van Mijn 
dienstknecht Hyrum als raadgever van Mijn dienstknecht Joseph worden aangesteld, geordend en 
gezalfd, opdat Mijn dienstknecht Hyrum het ambt van het Priesterschap en van Patriarch op zich moge 
nemen, hetgeen hem door zijn vader volgens een zegen en ook volgens recht was aangewezen;  



 
LEV 124:92 Opdat hij voortaan de sleutelen zal dragen van de patriarchale zegeningen voor een ieder 
van Mijn ganse volk,  
 
LEV 124:93 Zodat een ieder, die hij ook zegent, zal worden gezegend, en een ieder, die hij ook vervloekt, 
zal worden vervloekt, en wat hij ook op aarde zal binden, in de hemel zal worden gebonden, en wat hij 
ook op aarde zal ontbinden, in de hemel zal worden ontbonden.   
 
LEV 124:94 En nu stel Ik hem aan tot profeet, ziener en openbaarder Mijner kerk, zoals Mijn dienstknecht 
Joseph;  
 
LEV 124:95 Opdat hij eveneens in overeenstemming met Mijn dienstknecht Joseph moge handelen, en 
raad van Mijn dienstknecht Joseph zal ontvangen, die hem de sleutelen zal tonen, waardoor hij kan 
vragen en ontvangen, en worden gekroond met dezelfde zegeningen, heerlijkheid, eer en hetzelfde 
priesterschap, en dezelfde gaven van het priesterschap, die eens waren gegeven aan hem, die Mijn 
dienstknecht Oliver Cowdery was;  
 
LEV 124:96 Zodat Mijn dienstknecht Hyrum moge getuigen van hetgeen Ik hem zal tonen, opdat zijn 
naam van geslacht op geslacht voor eeuwig in eervolle herinnering moge worden gehouden.   
 
LEV 124:97 Laat Mijn dienstknecht William Law eveneens de sleutelen ontvangen, waardoor hij kan 
vragen en zegeningen ontvangen; laat hij nederig voor Mij zijn en zonder bedrog, en hij zal van Mijn 
Geest ontvangen, namelijk de Trooster, Die hem de waarheid van alles zal openbaren, en hem op het 
juiste ogenblik zal ingeven, wat hij moet zeggen.   
 
LEV 124:98 En deze tekenen zullen hem volgen:  Hij zal de zieken genezen, duivelen uitwerpen, en hij 
zal worden verlost van hen, die hem dodelijk vergift zouden willen toedienen;  
 
LEV 124:99 En hij zal worden geleid op paden, waar de vergiftige slang zijn hiel niet kan bijten, en hij zal 
omhoog stijgen in de verbeelding van zijn gedachten als op arendsvleugelen.   
 
LEV 124:100 En indien Ik wil, dat hij de doden zal opwekken, moet hij zijn stem niet weerhouden.   
 
LEV 124:101 Laat Mijn dienstknecht William daarom luide roepen, zonder zich in te houden, met vreugde 
en blijdschap, en met hosannas tot Hem, Die voor eeuwig op de troon is gezeten, zegt de Here, uw God.   
 
LEV 124:102 Ziet, Ik zeg u:  Ik ben voornemens Mijn dienstknecht William en Mijn dienstknecht Hyrum op 
zending te roepen, en hen alleen; laat Mijn dienstknecht Joseph thuis blijven, want men heeft hem nodig.  
En het overige zal Ik u later tonen.  Zo zij het.  Amen.   
 
LEV 124:103 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Indien Mijn dienstknecht Sidney Mij wil dienen, en Mijn 
dienstknecht Joseph tot raadgever zijn, moet hij opstaan en hierheen komen, en in het ambt van zijn 
roeping werkzaam zijn, en zich voor Mij vernederen.   
 
LEV 124:104 En indien hij Mij een aannemelijk offer wil brengen.  en bekentenissen afleggen, en met 
Mijn volk verblijven, ziet, dan zal Ik, de Here, hem genezen, zodat hij gezond zal zijn; en hij zal zijn stem 
wederom op de bergen verheffen, en voor Mijn aangezicht een woordvoerder zijn.   
 
LEV 124:105 Laat hij komen en zijn gezin vestigen in de omgeving.  waar Mijn dienstknecht Joseph 
woont.   
 
LEV 124:106 En laat hij op al zijn reizen zijn stem verheffen als het geluid van een bazuin, en de 
bewoners der aarde waarschuwen de komende toorn te ontvluchten.   
 



LEV 124:107 Laat hij Mijn dienstknecht Joseph bijstaan, en laat eveneens Mijn dienstknecht William Law 
Mijn dienstknecht Joseph bijstaan om een plechtige bekendmaking aan de koningen der aarde op te 
stellen, zoals Ik u reeds eerder heb gezegd.   
 
LEV 124:108 Indien Mijn dienstknecht Sidney Mijn wil wenst te doen, moet hij zijn gezin niet naar het 
oosten overbrengen, doch hen verhuizen, zoals Ik heb gezegd.   
 
LEV 124:109 Ziet, het is niet Mijn wil, dat hij veiligheid en toevlucht zal zoeken buiten de stad, die Ik u 
heb aangewezen, namelijk de stad Nauvoo.   
 
LEV 124:110 Voorwaar zeg Ik u:  Indien hij nu naar Mijn stem wil luisteren, zal het wel met hem zijn.  Zo 
zij het.  Amen.   
 
LEV 124:111 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Laat Mijn dienstknecht Amos Davies aandelen kopen van 
hen, die Ik heb aangewezen om een huis voor gasten te bouwen, namelijk het Nauvoo-huis.   
 
LEV 124:112 Dit moet hij doen, indien hij een aandeel wil hebben; en laat hij naar de raad van Mijn 
dienstknecht Joseph luisteren en met eigen handen arbeiden, opdat hij het vertrouwen der mensen moge 
winnen.   
 
LEV 124:113 En wanneer hij zich getrouw zal betonen in alles, wat aan zijn zorg zal worden 
toevertrouwd, ja, namelijk in enkele dingen, zal hij over vele dingen worden gezet;  
 
LEV 124:114 Laat hij daarom zichzelf vernederen, opdat hij worde verhoogd.  Zo zij het.  Amen.   
 
LEV 124:115 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Indien Mijn dienstknecht Robert D.  Foster Mijn stem wil 
gehoorzamen, moet hij een huis voor Mijn dienstknecht Joseph bouwen volgens de overeenkomst, die hij 
met hem heeft gesloten, zoals de gelegenheid hem van tijd tot tijd zal worden geboden.   
 
LEV 124:116 En laat hij zich van al zijn dwaasheden bekeren, en zich met naastenliefde bekleden, het 
kwaad doen nalaten, alsmede alle harde woorden;  
 
LEV 124:117 En eveneens voor zichzelf en zijn nakomelingen van geslacht op geslacht aandelen kopen 
van de raad van het Nauvoo-huis;  
 
LEV 124:118 En luisteren naar de raad van Mijn dienstknechten Joseph en Hyrum, alsmede William Law, 
en naar de autoriteiten, die Ik heb geroepen om het fundament van Zion te leggen; en het zal voor 
eeuwig wel met hem zijn.  Zo zij het.  Amen.   
 
LEV 124:119 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Laat niemand aandelen kopen van de raad van het Nauvoo-
huis, tenzij hij zal geloven in het Boek van Mormon, en in de openbaringen, die Ik u heb gegeven, zegt de 
Here, uw God;  
 
LEV 124:120 Want hetgeen meer of minder dan dit is, komt van de boze, en zal gepaard gaan met 
vervloekingen en niet met zegeningen, zegt de Here, uw God.  Zo zij het.  Amen.   
 
LEV 124:121 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Laat de leden van de raad van het Nauvoo-huis een 
rechtvaardige vergoeding ontvangen voor al hun arbeid, die zij verrichten voor het bouwen van het 
Nauvoo-huis; en laat het bedrag van hun loon zijn, zoals zij het met elkander zullen overeenkomen.   
 
LEV 124:122 En laat een ieder, die aandelen koopt, zo nodig zijn evenredig deel dragen in het loon voor 
hun onderhoud, zegt de Here; anders zal de waarde van hun arbeid als hun aandeel in dat huis worden 
geboekt.  Zo zij het.  Amen.   
 



LEV 124:123 Voorwaar zeg Ik u:  Ik geef u nu de ambtenaren, die tot Mijn priesterschap behoren, opdat 
gij de sleutelen er van moogt dragen, namelijk van het priesterschap, dat volgens de orde van 
Melchizedek is, dat volgens de orde van Mijn Eniggeboren Zoon is.   
 
LEV 124:124 Ten eerste geef Ik u Hyrum Smith tot patriarch over u, die [de sleutelen van] de 
verzegelende zegeningen Mijner kerk draagt, namelijk van de Heilige Geest der belofte, waardoor gij tot 
de dag der verlossing wordt verzegeld, opdat gij niet zult vallen, ondanks het uur der verzoeking, dat over 
u moge komen.   
 
LEV 124:125 Ik geef u Mijn dienstknecht Joseph tot presiderende ouderling over Mijn ganse kerk, en tot 
vertaler, openbaarder, ziener en profeet.   
 
LEV 124:126 Ik geef hem Mijn dienstknechten Sidney Rigdon en William Law tot raadgevers, opdat zij 
een raad mogen vormen en het Eerste Presidentschap om de woorden Gods voor de ganse kerk te 
ontvangen.   
 
LEV 124:127 Ik geef u Mijn dienstknecht Brigham Young tot president over de reizende raad der 
Twaalven;  
 
LEV 124:128 Welke Twaalf de sleutelen dragen om het gezag van Mijn koninkrijk toegang te verlenen tot 
de vier hoeken der aarde, en om daarna Mijn woord tot ieder schepsel te zenden.   
 
LEV 124:129 Het zijn:  Heber C.  Kimball, Parley P.  Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John 
Taylor, John E.  Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A.  Smith;  
 
LEV 124:130 David Patten heb Ik tot Mij genomen; ziet, niemand ontneemt hem zijn priesterschap; doch 
voorwaar zeg Ik u:  Een ander mag tot dezelfde roeping worden aangesteld.   
 
LEV 124:131 En verder zeg Ik u:  Ik geef u een hoge raad tot hoeksteen van Zion --  
 
LEV 124:132 Namelijk SamuÙl Bent, Henry G.  Sherwood, George W.  Harris, Charles C.  Rich, Thomas 
Grover, Newel Knight, David Dort, Dunbar Wilson, David Fullmer, Alpheus Cutler en William Huntington.  
Seymour Brunson heb Ik tot Mij genomen; niemand ontneemt hem zijn prieschap, maar een ander mag in 
zijn plaats tot dezelfde roeping worden aangesteld; en voorwaar zeg Ik u:  Laat Mijn dienstknecht Aõron 
Johnson in zijn plaats tot deze roeping worden geordend.   
 
LEV 124:133 En verder geef Ik u Don C.  Smith tot president over een raad van hogepriesters;  
 
LEV 124:134 Welke [hogepriesterlijke] orde is ingesteld om hen bekwaam te maken, die tot gevestigde 
presidenten of dienstknechten over verschillende ringen, die alom zijn verspreid, zullen worden 
aangesteld;  
 
LEV 124:135 En indien zij dit verkiezen, mogen zij eveneens reizen, doch het is beter, dat zij tot 
gevestigde presidenten worden geordend, want dit is het ambt van hun roeping, zegt de Here, hun God.   
 
LEV 124:136 Ik geef hem Amasa Lyman en Noah Packard tot raadgevers, opdat zij over de raad van 
hogepriesters Mijner kerk mogen presideren, zegt de Here.   
 
LEV 124:137 En verder zeg Ik u:  Ik geef u John A.  Hicks, SamuÙl Williams en Jesse Baker om te 
presideren over de raad van ouderlingen; welke raad voor gevestigde dienaren is ingesteld; niettemin 
mogen zij reizen.  maar zijn geordend tot gevestigde dienaren Mijner kerk, zegt de Here.   
 
LEV 124:138 En verder geef Ik u Joseph Young, Josiah Butterfield, Daniël Miles, Henry Herriman, Zera 
Pulsipher, Levi Hancock en James Foster tot presidenten over de raad der zeventigers;  
 



LEV 124:139 Welke raad voor reizende ouderlingen is ingesteld om in de ganse wereld getuigenis van 
Mijn naam te geven, waarheen Mijn apostelen, de reizende hoge raad, hen ook zullen zenden om een 
weg voor Mijn aangezicht te bereiden.   
 
LEV 124:140 Het verschil tussen deze raad en de raad der ouderlingen is, dat de eerste voortdurend 
moet reizen, en de andere van tijd tot tijd over de gemeenten moet presideren; de ouderlingen hebben de 
verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd te presideren.  En de zeventigers hebben geen 
verantwoordelijkheid om te presideren, zegt de Here, uw God.   
 
LEV 124:141 En verder zeg Ik u:  Ik geef u Vinson Knight, Samuël H.  Smith en Shadrach Roundy -- 
indien hij het wil aannemen -- om als bisschop en raadgevers te presideren; een kennis van de ambten 
van bisschop en raadgever is u in het boek der Leer en Verbonden gegeven.   
 
LEV 124:142 En verder zeg Ik u:  Ik geef u Samuël Rolfe en zijn raadgevers voor de priesters, en de 
president der leraars en zijn raadgevers, en eveneens de president der diakenen en zijn raadgevers, en 
ook de president der ring en zijn raadgevers.   
 
LEV 124:143 Ik heb u de bovengenoemde ambten en de sleutelen er van gegeven tot hulp en leiding, 
voor het werk der bediening en de volmaking Mijner heiligen.   
 
LEV 124:144 En Ik geef u een gebod, dat gij personen voor al deze ambten moet aanstellen, en de 
namen, die Ik heb genoemd, in Mijn algemene conferentie moet goedkeuren of anders afkeuren;  
 
LEV 124:145 En dat gij voor al deze presidentschappen in ruimten moet voorzien in Mijn Huis, wanneer 
gij dit ter ere van Mijn naam bouwt, zegt de Here, uw God.  Zo zij het.  Amen.   
 

Afdeling 125 
 
LEV 125:1 Wat is de wil des Heren aangaande de heiligen, die in Iowa woonachtig zijn?   
 
LEV 125:2 Voorwaar, aldus zegt de Here:  Ik zeg u, indien zij, die zich naar Mijn naam noemen en 
trachten Mijn heiligen te zijn, Mijn wil wensen te doen en Mijn geboden aangaande hen te onderhouden, 
moeten zij zich te zamen vergaderen in de plaatsen, die Ik hun door Mijn dienstknecht Joseph zal 
aanwijzen, en steden ter ere van Mijn naam bouwen, opdat zij mogen worden voorbereid voor hetgeen in 
de toekomst ligt.   
 
LEV 125:3 Laten zij ter ere van Mijn naam een stad bouwen op het land, dat tegenover de stad Nauvoo is 
gelegen, en deze de naam Zarahemla geven.   
 
LEV 125:4 En laten allen, die uit het oosten en het westen, en uit het noorden en het zuiden komen, en 
het verlangen hebben hierin te wonen, hun erfenis zowel in deze stad aanvaarden, als in de stad 
Nashville, of in de stad Nauvoo, en in alle ringen, die Ik heb aangewezen, zegt de Here.   
 

Afdeling 126 
 
LEV 126:1 Waarde en zeer geliefde broeder Brigham Young, voorwaar, aldus zegt de Here tot u:  Mijn 
dienstknecht Brigham, het wordt niet meer, zoals voorheen, van u vereist uw gezin te verlaten, want uw 
offer is Mij aannemelijk.   
 
LEV 126:2 Ik heb uw arbeid en uw zwoegen op uw reizen voor Mijn naam gezien.   
 
LEV 126:3 Daarom gebied Ik u Mijn woord de wereld in te zenden, en voortaan immer bijzondere zorg te 
dragen voor uw gezin.  Amen.   
 

Afdeling 127 
 



LEV 127:1 Aangezien de Here mij heeft geopenbaard, dat mijn vijanden, zowel in Missouri als in deze 
staat, mij wederom vervolgen en aangezien zij mij zonder enige oorzaak vervolgen en schijn noch 
schaduw van gerechtigheid of recht aan hun zijde hebben om hun vervolgingen tegen mij te ontketenen, 
en aangezien hun beweringen alle op leugens van het allerlaagste soort berusten, heb ik het noodzakelijk 
en beleidvol geacht deze plaats voor een korte tijd te verlaten met het oog op mijn eigen veiligheid en de 
veiligheid van dit volk.  Tot allen, met wie ik zaken doe, wens ik te zeggen, dat ik mijn aangelegenheden 
aan vertegenwoordigers en klerken heb overgelaten, die alle zaken op een stipte en juiste wijze zullen 
behandelen, en toezien, dat al mijn schulden op tijd zullen worden afgedaan door overdracht van 
eigendom, of op andere wijze, zoals de zaak moge vereisen of de omstandigheden mogen toelaten.  
Wanneer ik verneem, dat de storm geheel is overgedreven, zal ik wederom tot u terugkeren.   
 
LEV 127:2 En de gevaren, die ik ben geroepen door te maken, schijnen mij slechts van geringe aard toe, 
omdat de menselijke afgunst en toorn gedurende mijn ganse leven mijn dagelijks lot zijn geweest, en het 
schijnt raadselachtig om welke reden, tenzij ik voor de grondlegging der wereld was bestemd voor enig 
goed of kwaad doel, zoals gij het verkiest te noemen.  Oordeelt voor uzelf.  God weet al deze dingen, 
hetzij goed of kwaad.  Doch niettemin ben ik er aan gewend om in diep water te zwemmen.  Het is mij 
alles een tweede natuur geworden, en ik gevoel, gelijk Paulus, de behoefte om in moeilijkheden te 
roemen, want tot op deze dag heeft de God mijner vaderen mij uit alle moeilijkheden bevrijd, en zal mij 
voortaan bevrijden; en ziet, ik zal over al mijn vijanden zegevieren, want de Here God heeft het 
gesproken.   
 
LEV 127:3 Laten alle heiligen zich daarom verheugen, en buitengewoon verblijd zijn, want IsraÙls God is 
hun God, en Hij zal al hun verdrukkers een rechtvaardige vergelding toemeten.   
 
LEV 127:4 En verder, voorwaar zegt de Here:  Laat het werk aan mijn tempel, en alle arbeid, die Ik u heb 
aangewezen, worden voortgezet en niet stilstaan; en laat uw ijver, uw volharding en geduld, en uw 
werken worden verdubbeld, en gij zult uw loon geenszins verliezen, zegt de Here der heirscharen.  En 
indien zij u vervolgen, zij hebben ook de profeten en rechtvaardige mensen vervolgd, die v3/43/4r u 
hebben geleefd.  Voor dit alles is er een beloning in de hemel.   
 
LEV 127:5 En verder geef ik u enige woorden in verband met de doop voor uw doden.   
 
LEV 127:6 Voorwaar, aldus zegt de Here tot u aangaande uw doden:  Wanneer iemand van u voor uw 
doden wordt gedoopt, moet er een klerk aanwezig zijn als ooggetuige van uw dopen; laat hij nauwkeurig 
luisteren, opdat hij naar waarheid moge getuigen, zegt de Here;  
 
LEV 127:7 Opdat al hetgeen gij optekent, in de hemel moge worden opgetekend, en wat gij ook op aarde 
bindt, in de hemel moge worden gebonden, en wat gij ook op aarde ontbindt, in de hemel moge worden 
ontbonden;  
 
LEV 127:8 Want Ik zal weldra vele dingen, die tot het priesterschap behoren, op aarde herstellen, zegt de 
Here der heirscharen.   
 
LEV 127:9 En laten verder alle verslagen in orde worden gehouden, opdat ze in de archieven van Mijn 
heilige tempel mogen worden gebracht om van geslacht op geslacht in herinnering te worden gehouden, 
zegt de Here der heirscharen.   
 
LEV 127:10 Ik wil alle heiligen zeggen, dat ik met buitengewoon groot verlangen hen de komende 
sabbatdag aangaande het onderwerp van de doop voor de doden had willen toespreken.  Maar 
aangezien het buiten mijn macht ligt dit te doen, zal ik het woord des Heren aangaande dit onderwerp 
van tijd tot tijd schrijven  
 
LEV 127:11 En nu eindig ik met schrijven voor het ogenblik wegens gebrek aan tijd, want de vijand 
verbeidt zijn kans en zoals de Zaligmaker zeide:  De vorst dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.   
 



LEV 127:12 Ziet, het is mijn gebed tot God, dat gij allen zalig moogt worden.  En ik onderteken als uw 
dienstknecht in de Here, profeet en ziener der Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen.  JOSEPH SMITH.   
 

Afdeling 128 
 
LEV 128:1 Zoals ik u in mijn vorige brief mededeelde, die ik schreef, voordat ik mijn woning verliet, dat ik 
u van tijd tot tijd zou schrijven, en u aangaande vele onderwerpen inlichtingen zou geven, neem ik nu het 
onderwerp van de doop voor de doden weer op, daar dit onderwerp mijn gedachten in beslag schijnt te 
nemen, en zich het sterkst aan mijn gevoel schijnt op te dringen, sinds ik door mijn vijanden ben vervolgd.   
 
LEV 128:2 Ik schreef u enige geopenbaarde woorden aangaande een klerk.  Ik heb enige aanvullende 
gedachten aangaande dit onderwerp ontvangen, die ik nu vastleg.  Dat wil zeggen, in mijn vorige brief 
werd verklaard, dat er een klerk moest zijn om ooggetuige te wezen, en eveneens om nauwkeurig te 
luisteren, opdat hij naar waarheid verslag voor de Here mocht maken.   
 
LEV 128:3 In verband hiermede nu zou het voor één klerk zeer moeilijk zijn te allen tijde tegenwoordig te 
zijn, en alles te behartigen.  Om deze moeilijkheid te ondervangen, kan er in iedere wijk van de stad een 
klerk worden aangesteld, die bekwaam is om nauwkeurige notulen te maken; en hij moet zeer nauwgezet 
en stipt de ganse handeling optekenen, en in zijn verslag verklaren, dat hij met zijn ogen zag, en met zijn 
oren hoorde, en hij moet de datum vermelden, en de namen, en zo voort, en het verloop der ganse 
handeling, en ook drie personen noemen, die aanwezig zijn, indien er enigen aanwezig zijn, die het te 
allen tijde kunnen bekrachtigen, wanneer hun dit wordt gevraagd, opdat door twee of drie getuigen leder 
woord moge worden bevestigd.   
 
LEV 128:4 Laat er vervolgens een algemene klerk zijn, aan wie deze andere verslagen kunnen worden 
overhandigd, vergezeld van door hen ondertekende verklaringen, die bevestigen, dat het verslag, dat zij 
hebben gemaakt, waar is.  Dan kan de algemene klerk der kerk het verslag met de verklaringen en alle 
bijbehorende getuigenissen in het algemeen register der kerk opnemen, met zijn eigen verklaring, dat hij 
wegens zijn kennis van het karakter In het algemeen en van de aanstelling dezer mannen door de kerk 
werkelijk gelooft, dat de bovengenoemde verklaring en verslagen waar zijn.  En wanneer dit in het 
algemeen register der kerk is opgenomen, zal het verslag even heilig zijn en evenzeer aan de 
verordening voldoen, als wanneer hij het met eigen ogen had gezien en nauwkeurig had geluisterd, en er 
een verslag van had gemaakt in het algemeen register der kerk.   
 
LEV 128:5 Gij moogt denken.  dat deze orde van zaken zeer nauwgezet is, maar ik zeg u, dat het alleen 
is om aan de wil van God te voldoen, en overeenkomstig de verordening en voorbereiding, die de Here 
v3/43/4r de grondlegging der wereld instelde en voorbereidde voor de zaligheid van hen, die zonder een 
kennis van het evangelie zouden sterven.   
 
LEV 128:6 En verder wens ik u er aan te herinneren, dat Johannes de Openbaarder datzelfde onderwerp 
met betrekking tot de doden overdacht, toen hij verklaarde, zoals gij in de Openbaring 20:12 opgetekend 
zult vinden:  En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en 
een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld naar hun werken uit 
hetgeen in de boeken geschreven stond.   
 
LEV 128:7 Gij zult in deze aanhaling bemerken, dat de boeken werden geopend, en dat een ander werd 
geopend, dat het boek des levens was; maar de doden werden geoordeeld naar hun werken uit hetgeen 
in de boeken geschreven stond; bijgevolg moeten de boeken, waarvan wordt gesproken, de boeken zijn, 
die het verslag van hun werken bevatten, en verwijzen naar de overslagen, die op aarde worden 
bijgehouden.  En het boek, dat het boek des levens was, is het verslag, dat in de hemel wordt 
bijgehouden; dit grondbeginsel stemt nauwkeurig overeen met de leerstelling, die u wordt geboden te 
volgen in de openbaring, die vervat is in de brief, die ik u heb geschreven, voordat ik mijn woning verliet, 
namelijk opdat al hetgeen gij optekent, in de hemel moge worden opgetekend.   
 



LEV 128:8 De geldigheid van deze verordening nu vloeit voort uit de macht van het priesterschap, door 
de openbaring van Jezus Christus, waarin het wordt toegezegd, dat wat gij ook op aarde bindt, in de 
hemel zal worden gebonden, en wat gij ook op aarde ontbindt, in de hemel zal worden ontbonden.  Of, 
met andere woorden, indien men de vertaling anders beschouwt:  Wat gij ook op aarde optekent, zal in 
de hemel worden opgetekend, en wat gij iniet op aarde optekent, zal niet in de hemel worden 
opgetekend, want volgens de boeken zullen uw doden worden geoordeeld naar hun eigen werken, of zij 
zich in hun eigen lichaam zelf aan de verordeningen hebben onderworpen, of dat het door middel van 
hun plaatsvervangers is geschied, overeenkomstig de verordening, die God v3/43/4r de grondlegging der 
wereld heeft bereid voor hun zaligheid volgens de verslagen, die zij van hun doden hebben bijgehouden.  
LEV 128:9 Het moge enkelen een zeer stoute leerstelling toeschijnen, waarvan wij spreken -- een macht, 
die op aarde optekent of bindt, en in de hemel bindt.  Niettemin is deze macht in alle eeuwen der wereld 
altijd gegeven.  wanneer ook de Here iemand, of een groep mannen, door directe openbaring een 
bedeling van het priesterschap heeft gegeven.  Wat daarom die mannen ook door hun gezag in de naam 
des Heren en in waarheid en getrouwheid deden -- indien zij er een juist en getrouw verslag van 
bijhielden -- werd op aarde en in de hemel een wet, en kon overeenkomstig de besluiten van de grote 
Jehova niet worden te niet gedaan.  Dit is een getrouw woord.  Wie kan het horen?   
 
LEV 128:10 En verder, als een voorbeeld vanouds, Matthe³s 16:18, 19:  En Ik zeg u ook, dat gij Petrus 
zijt, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen; en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.  
En Ik zal u de sleutelen van het koninkrijk der hemelen geven; en wat gij ook op aarde zult binden, zal in 
de hemelen worden gebonden; en wat gij ook op aarde zult ontbinden, zal in de hemel worden 
ontbonden.   
 
LEV 128:11 Nu, de grote en verheven verborgenheid van de gehele aangelegenheid, en de slotsom van 
het ganse onderwerp, dat v3/43/4r ons ligt, bestaat in het verkrijgen van de machten van het Heilige 
Priesterschap.  Voor hem, aan wie deze sleutelen zijn gegeven, bestaat er geen moeilijkheid om een 
kennis te verkrijgen van de feiten, die betrekking hebben op de zaligheid der mensenkinderen, zowel voor 
de doden als voor de levenden.   
 
LEV 128:12 Hierin is heerlijkheid en eer, onsterfelijkheid en het eeuwige leven:  De verordening van de 
doop in water -- door onderdompeling om de gelijkenis te vormen met de [begrafenis der] doden, opdat 
het ene grondbeginsel met het andere moge overeenstemmen.  In water te worden ondergedompeld en 
daaruit voort te komen is in de gelijkenis van de opstanding der doden, zoals zij uit hun graf voortkomen; 
daarom werd deze verordening ingesteld om een verwantschap te vormen met de verordening van de 
doop voor de doden, zoals ze ook een gelijkenis van de [begrafenis der] doden is.   
 
LEV 128:13 Dientengevolge werd het doopvont ingesteld als een gelijkenis van het graf, en werd er 
geboden, dat het beneden een plaats moest zijn, waar de levenden gewoon zijn te vergaderen, om de 
levenden en de doden voor te stellen, en opdat alle dingen hun gelijkenis mogen hebben en met elkander 
mogen overeenstemmen -- hetgeen aards is om overeen te stemmen met hetgeen hemels is, zoals 
Paulus in I Corinthe 15:46, 47 en 48 heeft gezegd:   
 
LEV 128:14 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.  De eerste 
mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Here uit de hemel.  Hoedanig de aardse is, zodanig 
zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen.  En gelijk de verslagen, 
die op aarde in verband met uw doden nauwkeurig zijn bijgehouden, zijn ook de verslagen in de hemel.  
Dit is daarom de verzegelende en bindende macht, en in één betekenis van het woord, de sleutelen van 
het koninkrijk, die in de sleutel der kennis vervat zijn.   
 
LEV 128:15 En nu, nu, mijn zeer geliefde broederen en zusters, laat mij u verzekeren, dat dit 
grondbeginselen zijn met betrekking tot de doden en de levenden, die niet lichtvaardig kunnen worden 
veronachtzaamd, omdat ze behoren tot onze zaligheid.  Want hun zaligheid is nodig en onontbeerlijk voor 
onze zaligheid, zoals Paulus aangaande de vaderen zegt, dat zij zonder ons niet tot volmaking kunnen 
komen.  Evenmin kunnen wij zonder onze doden tot volmaking komen.   
 



LEV 128:16 En nu zal ik u met betrekking tot de doop voor de doden nog een aanhaling van Paulus 
geven, I Corinthe 15 :  29; Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden worden gedoopt, indien de 
doden ganselijk niet worden opgewekt?  Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt?   
 
LEV 128:17 En verder zal ik u in verband met deze aanhaling een aanhaling geven van één der profeten, 
die zijn oog had gericht op de herstelling van het priesterschap, op de heerlijkheden, die in de laatste 
dagen zouden worden geopenbaard, en in het bijzonder op dit heerlijkste van alle onderwerpen, die tot 
het eeuwige evangelie behoren, namelijk de doop voor de doden; want Maleachi zegt in de verzen vijf en 
zes van het laatste hoofdstuk:  Ziet, Ik zal u de profeet Elia zenden, eer dat die grote en vreselijke dag 
des Heren zal komen.  En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der 
kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome, en de aarde met een ban sla.   
 
LEV 128:18 Ik had hiervan een duidelijker vertaling kunnen geven, maar zoals het er staat, is het 
voldoende duidelijk om aan mijn doel te beantwoorden.  In dit geval is het voldoende om te weten, dat de 
aarde met een vloek zal worden geslagen, tenzij er gebaseerd op een of ander leerstuk een verbindende 
schakel van de een of andere aard tussen de vaderen en de kinderen bestaat -- en ziet, wat is dit 
leerstuk?  Het is de doop voor de doden.  Want wij kunnen zonder hen niet tot volmaking komen; 
evenmin kunnen zij zonder ons tot volmaking komen.  Noch kunnen zij of wij tot volmaking komen zonder 
hen, die reeds in het evangelie zijn gestorven; want het is noodzakelijk bij het inluiden der bedeling van 
de volheid der tijden, welke bedeling nu wordt ingeluid, dat een gehele en volkomen vereniging, en 
samensmelting van bedelingen, sleutelen en machten en heerlijkheden sedert de dagen van Adam tot 
zelfs op de tegenwoordige tijd zou plaatsvinden, en worden geopenbaard.  En niet alleen dit, maar ook 
hetgeen sedert de grondlegging der wereld nimmer is geopenbaard, doch voor de wijzen en 
voorzichtigen verborgen is gehouden, zal aan kleine kinderen en zuigelingen in deze bedeling, die van de 
volheid der tijden, worden geopenbaard.   
 
LEV 128:19 Nu, wat horen wij in het evangelie, dat wij hebben ontvangen?  Een stem van vreugde!  Een 
stem van genade van de hemel, en een stem van waarheid uit de aarde; blijde tijdingen voor de doden; 
een stem van vreugde voor de levenden en de doden; blijde tijdingen van grote vreugde.  Hoe liefelijk zijn 
op de bergen de voeten van hen, die goede boodschap brengen van het goede, en die tot Zion zeggen:  
Zie, uw God regeert!  Als de dauw van Karmel zal de kennis van God op hen nederdalen!   
 
LEV 128:20 En verder, wat horen Zij?  Blijde tijdingen van Cumorrah!  Moroni, een engel uit de hemel, 
verkondigt de vervulling van de profeten -- het boek, dat moest worden geopenbaard.  De stem des 
Heren in de wildernis van Fayette, Seneca county, die de drie getuigen gebiedt getuigenis van het boek 
te geven!  De stem van MichaÙl aan de oever van de Susquehanna, die de duivel bespeurde, toen deze 
als een engel des lichts verscheen!  De stemmen van Petrus, Jakobus en Johannes, die in de wildernis 
tussen Harmony, Susquehanna county, en Colesville, Broome county, aan de Susquehanna rivier 
betuigden, dat zij de sleutelen van het koninkrijk en van de volheid der tijden bezaten!   
 
LEV 128:21 En verder, de stem van God in de kamer van oude vader Whitmer, in Fayette, Seneca 
county, en op verschillende tijden en plaatsen gedurende alle reizen en moeilijkheden van de kerk, de 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen!  En de stem van Michaël, de aartsengel; de 
stemmen van Gabriël en Raphaël, en van verschillende engelen van Michaël of Adam af tot op de 
huidige tijd, die allen hun bedeling, hun rechten, hun sleutelen, hun eer, hun majesteit en heerlijkheid, en 
de macht van hun priesterschap bekendmaakten; zij gaven regel op regel, en gebod op gebod; hier een 
weinig en daar een weinig; zij gaven ons vertroosting door te spreken over hetgeen zal komen, en 
versterkten onze hoop!   
 
LEV 128:22 Broederen, zullen wij in zulk een groot werk niet voorwaarts gaan?  Gaat voorwaarts, en wijkt 
niet terug.  Moed broederen; en voort, voort, ter overwinning!  Laat uw hart zich verheugen en uitermate 
verblijd zijn.  Laat de aarde in gezang uitbreken.  Laten de doden gezangen aanheffen van eeuwige lof 
voor Koning ImmanuÙl, Die voordat de wereld bestond datgene instelde, wat ons in staat zou stellen hen 
uit hun gevangenis te bevrijden; want de gevangenen zullen vrij worden.   
 



LEV 128:23 Laten de bergen juichen van vreugde; en al gij valleien, roept luide, en al gij zeeën en droge 
landen, verkondigt de wonderen van uw Eeuwige Koning!  En gij rivieren, beken en stroompjes, stroomt 
voort met blijdschap.  Laten de wouden en alle bomen des velds de Here prijzen; en gij, vaste rotsen, 
weent van vreugde!  En laten de zon, de maan, en de morgensterren te zamen zingen, en laten alle 
zonen Gods van vreugde juichen!  En laten de eeuwige scheppingen Zijn naam voor eeuwig verkondigenl 
En verder zeg ik:  Hoe heerlijk is de stem, die wij uit de hemel horen, en die in onze oren heerlijkheid en 
zaligheid, eer en onsterfelijkheid en het eeuwige leven, koninkrijken, rijken en machten verkondigt!   
 
LEV 128:24 Ziet, de grote dag des Heren is nabij; en wie kan de dag Zijner komst doorstaan, en wie kan 
standhouden, wanneer Hij verschijnt?  Want Hij is gelijk het vuur des smelters, en de zeep des vollers; en 
Hij zal zitten als een smelter en louteraar van zilver, en Hij zal de zonen van Levi reinigen en louteren als 
goud en als zilver, opdat zij de Here een offerande in gerechtigheid mogen brengen.  Laten wij daarom 
als een kerk en als een volk, en als Heiligen der Laatste Dagen, de Here een offerande in gerechtigheid 
brengen; en laten wij in Zijn heilige tempel, wanneer deze voltooid is, een boek opdragen, dat de 
geslachtslijsten van onze doden bevat, en dat alleszins aannemelijk dient te zijn.   
 
LEV 128:25 Broederen, aangaande dit onderwerp heb Ik vele dingen tot u te zeggen, maar zal nu voor dit 
ogenblik eindigen, en het onderwerp op een andere tijd vervolgen.  Ik ben als altijd uw nederige 
dienstknecht en nimmer afwijkende vriend, JOSEPH SMITH.   
 

Afdeling 129 
 
LEV 129:1 In de hemel zijn twee soorten wezens, namelijk:  Engelen, die opgestane personen zijn en een 
lichaam van vlees en beenderen hebben --  
 
LEV 129:2 Jezus zeide bijvoorbeeld:  Betast Mij, en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen, 
gelijk gij ziet, dat Ik heb.   
 
LEV 129:3 Ten tweede:  de geesten der tot volmaking gekomen rechtvaardigen, zij, die niet zijn 
opgestaan, maar dezelfde heerlijkheid beërven.   
 
LEV 129:4 Wanneer er een boodschapper komt, die zegt, dat hij een boodschap van God heeft, bied 
hem dan uw hand, en verzoek hem u de hand te geven.   
 
LEV 129:5 Indien hij een engel is, zal hij dit doen, en zult gij zijn hand voelen.   
 
LEV 129:6 Indien hij de geest van een tot volmaking gekomen rechtvaardige is, zal hij in zijn heerlijkheid 
verschijnen; want dat is de enige wijze, waarop hij kan verschijnen --  
 
LEV 129:7 Vraag hem u de hand te geven, maar hij zal zich niet bewegen, want het is in tegenstrijd met 
de hemelse orde, dat een rechtvaardige zou bedriegen; maar nochtans zal hij zijn boodschap brengen.   
 
LEV 129:8 Indien het de duivel is als een engel des lichts, zal hij u zijn hand bieden, wanneer gij hem 
vraagt u de hand te geven, maar gij zult niets voelen; aldus kunt gij hem ontmaskeren.   
 
LEV 129:9 Dit zijn drie grote sleutelen, waardoor gij kunt weten of enige bediening van God is.   
 

Afdeling 130 
 
LEV 130:1 Wanneer de Zaligmaker zal verschijnen, zullen wij Hem zien, zoals Hij is.  Wij zullen zien, dat 
Hij een mens is, zoals wij.   
 
LEV 130:2 En dezelfde omgang, die hier onder ons bestaat, zal daar onder ons bestaan, alleen zal deze 
dan met eeuwige heerlijkheid gepaard gaan, welke heerlijkheid wij nu niet genieten.   
 



LEV 130:3 Johannes 14:23 -- De verschijning van de Vader en de Zoon in dat vers is een persoonlijke 
verschijning; en de gedachte, dat de Vader en de Zoon in het hart van een mens zouden wonen, is een 
oud sectarisch denkbeeld, en is verkeerd.   
 
LEV 130:4 In antwoord op de vraag:  Wordt niet Gods tijd, engelen-tijd, profeten-tijd, en mensen-tijd 
gerekend overeenkomstig de planeet, waarop zij wonen?   
 
LEV 130:5 Verklaar ik:  ja.  Doch er zijn geen engelen, die op deze aarde bedienen, behalve zij, die er toe 
behoren of hebben behoord.   
 
LEV 130:6 De engelen wonen niet op een planeet zoals deze aarde;  
 
LEV 130:7 Maar zij wonen in de tegenwoordigheid van God op een hemellichaam gelijk een zee van glas 
en vuur, waar alle dingen uit het verleden, heden en de toekomst voor hun heerlijkheid worden 
bekendgemaakt, en zij zijn voortdurend met de Here.   
 
LEV 130:8 De plaats waar God woont is een grote Urim en Thummim.   
 
LEV 130:9 Deze aarde in haar geheiligde en onsterfelijke staat zal gelijk kristal worden gemaakt, en zal 
een Urim en Thummim Zijn voor hen, die er op wonen, waardoor alle dingen, die tot een minder koninkrijk 
behoren, of alle koninkrijken van een lagere orde, duidelijk zullen zijn voor hen, die er op wonen; en deze 
aarde zal van Christus zijn.   
 
LEV 130:10 Dan zal de witte steen, genoemd in Openbaring 2 :17, een Urim en Thummim worden voor 
ieder persoon, die er een ontvangt, waardoor dingen, die tot koninkrijken van een hogere orde behoren, 
zullen worden bekendgemaakt;  
 
LEV 130:11 En een witte steen wordt aan een ieder gegeven, die in het celestiale koninkrijk komt; en er 
staat een nieuwe naam op geschreven, die niemand kent, behalve hij, die deze ontvangt.  De nieuwe 
naam is het sleutelwoord.   
 
LEV 130:12 Ik profeteer, in de naam van de Here God, dat het begin der moeilijkheden, die veel 
bloedvergieten zullen veroorzaken v3/43/4r de komst van de Zoon des Mensen, in Zuid Carolina zal zijn.   
 
LEV 130:13 Het zal waarschijnlijk ontstaan door het slavenvraagstuk.  Dit deelde mij een stem mede, 
toen ik op 25 December ernstig aangaande dit onderwerp bad.   
 
LEV 130:14 Eens bad ik zeer ernstig om de tijd van de komst van de Zoon des Mensen te weten, toen ik 
een stem het volgende hoorde zeggen:   
 
LEV 130:15 Joseph, Mijn zoon, indien gij leeft, totdat gij vijf en tachtig jaar oud zijt, zult gij het aangezicht 
van de Zoon des Mensen zien; laat dit u daarom voldoende zijn, en val Mij hierover niet meer lastig.   
 
LEV 130:16 Zo bleef ik achter, zonder in staat te zijn te beslissen of deze komst verwees naar het begin 
van het duizendjarig rijk, of naar een daaraan voorafgaande verschijning, of dat ik zou sterven en aldus 
Zijn aangezicht zou zien.   
 
LEV 130:17 Ik geloof, dat de komst van de Zoon des Mensen niet v3/43/4r die tijd zal zijn.   
 
LEV 130:18 Welk grondbeginsel van ontwikkeling wij in dit leven ook zullen verwerven, in de opstanding 
zal dit met ons verrijzen.   
 
LEV 130:19 En indien een persoon in dit leven door zijn ijver en gehoorzaamheid meer kennis verwerft 
dan een ander, zal hij in de toekomende wereld zoveel verder vooruit zijn.   
 



LEV 130:20 Er is een wet, v3/43/4r de grondlegging dezer wereld onherroepelijk in de hemel vastgelegd, 
waarop alle zegeningen zijn gegrond --  
 
LEV 130:21 En wanneer wij enige zegen van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet, 
waarop deze is gegrond.   
 
LEV 130:22 De Vader heeft een lichaam van vlees en beenderen, even tastbaar als dat van de mens; de 
Zoon eveneens, maar de Heilige Geest heeft geen lichaam van vlees en beenderen, doch is een Persoon 
van geest.  Indien dit niet zo ware, kon de Heilige Geest niet in ons wonen.   
 
LEV 130:23 Een mens moge de Hellige Geest ontvangen, en Deze moge op hem nederdalen zonder met 
hem te verblijven.   
 

Afdeling 131 
 
LEV 131:1 In de celestiale heerlijkheid zijn drie hemelen of graden;  
 
LEV 131:2 En om de hoogste te verwerven, moet een man deze staat in het priesterschap aanvaarden 
(namelijk het nieuw en eeuwig huwelijksverbond);  
 
LEV 131:3 En indien hij dit niet doet, kan hij deze niet verwerven.   
 
LEV 131:4 Hij moge de andere verwerven, doch dat is het einde van zijn koninkrijk; hij kan geen 
nakomelingen hebben.   
 
LEV 131:5 (17 Mei 1843.) Het zeer vaste woord van profetie betekent, dat een mens door openbaring en 
de geest der profetie weet, dat hij door de macht van het Heilig Priesterschap ten eeuwigen leven is 
verzegeld.   
 
LEV 131:6 Het is voor een mens onmogelijk om in onwetendheid zalig te worden.   
 
LEV 131:7 Er bestaat niet zoiets als onstoffelijke materie.  Alle geest is stof, doch is fijner of reiner, en 
kan alleen door reinere ogen worden onderscheiden;  
 
LEV 131:8 Wij kunnen deze niet zien, maar wanneer ons lichaam is gereinigd, zullen wij zien, dat alle 
geest stof is.   
 

Afdeling 132 
 
LEV 132:1 Voorwaar, aldus zegt de Here tot u, Mijn dienstknecht Joseph, omdat gij hebt gevraagd van 
Mij te mogen weten en begrijpen, waarin Ik, de Here, Mijn dienstknechten Abraham, Izak en Jakob, 
alsmede Mijn dienstknechten Mozes, David en Salomo rechtvaardigde betreffende het beginsel en de 
leer, dat zij vele vrouwen en bijvrouwen hadden --  
 
LEV 132:2 Zie, Ik ben de Here, uw God, en zal u betreffende deze aangelegenheid antwoorden.   
 
LEV 132:3 Bereid daarom uw hart er op voor om de onderrichtingen te ontvangen en te gehoorzamen, 
die Ik op het punt sta aan u te geven; want allen, aan wie deze wet wordt geopenbaard, moeten deze 
gehoorzamen.   
 
LEV 132:4 Want zie, Ik openbaar u een nieuw en eeuwig verbond; en indien gij u niet aan dat verhond 
onderwerpt, wordt gij uitgeworpen, want niemand kan dit verbond verwerpen, en worden toegestaan in 
Mijn heerlijkheid in te gaan.   
 



LEV 132:5 Want allen, die een zegen uit Mijn handen willen ontvangen, moeten zich onderwerpen aan de 
wet, die voor deze zegen werd gesteld, en aan de voorwaarden er van, zoals deze v3/43/4r de 
grondlegging der wereld waren vastgelegd.   
 
LEV 132:6 En wat betreft het nieuw en eeuwig verbond, dit werd voor de volheid van Mijn heerlijkheid 
ingesteld; en hij, die een volheid er van ontvangt, moet en zal zich aan de wet onderwerpen, of hij zal 
worden uitgeworpen, zegt de Here God.   
 
LEV 132:7 En voorwaar zeg Ik u.  dat de voorwaarden van deze wet de volgende zijn:  Alle verbonden, 
overeenkomsten, verbintenissen, verplichtingen, eden, geloften, voltrekkingen, betrekkingen, 
verenigingen of beloften, die niet door de Heilige Geest der belofte zowel voor tijd als voor alle 
eeuwigheid door hem, die is gezalfd, worden gesloten, aangegaan en verzegeld, en wel op allerheiligste 
wijze, door openbaring en gebod door middel van Mijn gezalfde, die Ik op aarde heb aangesteld om deze 
macht te bezitten -- en Ik heb Mijn dienstknecht Joseph aangesteld om deze machtt in de laatste dagen 
te bezitten, en terzelfder tijd is er slechts één op aarde, aan wie deze macht en de sleutelen van dit 
priesterschap zijn verleend -- zijn in en na de opstanding der doden zonder uitwerking, deugdelijkheid of 
kracht; want alle overeenkomsten, die niet met dit doel zijn gesloten, eindigen wanneer de mensen dood 
zijn.   
 
LEV 132:8 Zie, Mijn huis is een huis van orde, zegt de Here God, en niet een huis van verwarring.   
 
LEV 132:9 Zal Ik een offerande aannemen, zegt de Here, Die niet in Mijn naam wordt gebracht?   
 
LEV 132:10 Of zal Ik iets uit uw handen aannemen, dat Ik niet heb aangewezen?   
 
LEV 132:11 En zal Ik u iets aanwijzen, zegt de Here, tenzij het door een wet geschiedt, zoals Ik en Mijn 
Vader het eer de wereld was voor u hebben besloten?   
 
LEV 132:12 Ik ben de Here, uw God; en Ik geef u dit gebod, dat niemand tot de Vader zal komen dan 
door Mij of door Mijn woord, hetwelk Mijn wet is, zegt de Here.   
 
LEV 132:13 En al hetgeen in de wereld is, hetzij het door mensen is ingesteld.  of door tronen, of door 
overheden, of machten, of door hetgeen van naam is, wat dit ook moge zijn, die niet uit Mij of uit Mijn 
woord zijn, zegt de Here, zullen worden ternedergeworpen, en niet verblijven nadat de mensen dood zijn, 
noch in noch na de opstanding, zegt de Here, uw God.   
 
LEV 132:14 Want alle dingen, die verblijven, zijn uit Mij; en alle dingen, die niet uit Mij zijn, zullen worden 
geschud en verwoest.   
 
LEV 132:15 Indien daarom een man een vrouw huwt in de wereld, en haar niet door Mij noch door Mijn 
woord huwt, en hij verbindt zich met haar zolang hij in de wereld is, en zij met hem, dan zijn hun verbond 
en hun huwelijk niet van kracht, wanneer zij dood en uit de wereld zijn; zij zijn daarom niet door enige wet 
gebonden, wanneer zij uit de wereld zijn.   
 
LEV 132:16 Daarom, wanneer zij uit de wereld zijn, nemen zij niet ten huwelijk, noch worden zij ten 
huwelijk gegeven, maar zij worden aangesteld tot engelen in de hemel, welke engelen dienende wezens 
zijn, om hen te dienen, die een veel grotere en een overtreffende en eeuwige mate van heerlijkheid 
waardig zijn.   
 
LEV 132:17 Want deze engelen onderwierpen zich niet aan Mijn wet; daarom kunnen zij geen 
nakomelingschap hebben, doch blijven tot in alle eeuwigheid op zichzelf en ongehuwd, zonder verhoging, 
in hun geredde toestand en zijn voortaan geen goden, maar zijn voor eeuwig engelen Gods.   
 
LEV 132:18 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Indien een man een vrouw huwt en met haar een verbond 
voor tijd en alle eeuwigheid maakt, en indien dat verbond niet door Mij is, of door Mijn woord, dat Mijn wet 
is, en niet is verzegeld door de Heilige Geest der belofte, bij monde van hem, die Ik tot deze macht heb 



gezalfd en aangesteld, dan is dit niet geldig, noch van kracht, wanneer zij uit de wereld zijn, omdat zij niet 
door Mij, noch door Mijn woord, zijn samengevoegd, zegt de Here; wanneer zij uit de wereld zijn, kan het 
daar niet worden ontvangen, omdat de engelen engoden daar zijn aangesteld, die zij niet kunnen 
voorbijgaan; daarom kunnen zij Mijn heerlijkheid niet beërven, want Mijn huis is een huis van orde, zegt 
de Here God.   
 
LEV 132:19 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Indien een man een vrouw huwt door Mijn woord, dat Mijn wet 
is, en door het nieuw en eeuwig verbond, en dit op hen is verzegeld door de Heilige Geest der belofte, 
door hem, die is gezalfd, aan, wie Ik deze macht en de sleutelen van dit priesterschap heb overgedragen; 
en hun zal worden gezegd:  Gij zult in de eerste opstanding voortkomen -- en indien het na de eerste 
opstanding is, in de volgende opstanding -- en tronen, koninkrijken, rijken, machten, heerschappijen, alle 
hoogten en diepten beërven -- dan zal het in het Boek des Levens van het Lam worden geschreven, mits 
er geen moord wordt bedreven, waarbij onschuldig bloed wordt vergoten; en indien zij Mijn verbond 
nakomen en geen moord bedrijven, waarbij onschuldig bloed wordt vergoten, zal het hun in alle dingen in 
tijd en door alle eeuwigheid geschieden, zoals Mijn dienstknecht het op hen heeft bevestigd; en dit zal ten 
volle van kracht zijn, wanneer zij uit de wereld zijn; en zij zullen de engelen en de goden, die daar zijn 
geplaatst, voorbijgaan naar hun verhoging en heerlijkheid in alle dingen, zoals op hun hoofd is verzegeld, 
welke heerlijkheid voor eeuwig een volheid en een voortzetting van de nakomelingschap zal zijn.   
 
LEV 132:20 Dan zullen zij goden zijn, omdat zij geen einde hebben; daarom zullen zij van eeuwigheid tot 
eeuwigheid zijn, omdat zij voortgaan; dan zullen zij boven alles zijn, omdat alle dingen aan hen zijn 
onderworpen.  Dan zullen zij goden zijn, omdat zij alle macht hebben, en de engelen aan hen zijn 
onderworpen.   
 
LEV 132:21 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:  Tenzij gij u aan Mijn wet onderwerpt, kunt gij deze heerlijkheid 
niet bereiken.   
 
LEV 132:22 Want eng is de poort, en nauw het pad, dat tot verhoging leidt en tot voortzetting der levens, 
en weinigen zijn er, die dit vinden, omdat gij Mij niet in de wereld ontvangt, noch Mij kent.   
 
LEV 132:23 Doch indien gij Mij in de wereld ontvangt, dan zult gij Mij kennen, en uw verhoging 
ontvangen, zodat, waar Ik ben, ook gij zult zijn.   
 
LEV 132:24 Dit betekent eeuwige levens -- de enige wijze en ware God te kennen, en Jezus Christus, 
Die Hij heeft gezonden.  Ik ben het.  Ontvang daarom Mijn wet.   
 
LEV 132:25 Wijd is de poort en breed is de weg, die tot de dood leidt; en velen zijn er, die door deze 
ingaan, want zij ontvangen Mij niet, noch onderhouden zij Mijn wet.   
 
LEV 132:26 Voorwaar.  voorwaar zeg Ik u:  Indien een man een vrouw huwt overeenkomstig Mijn woord, 
en zij, overeenkomstig Mijn verordening door de Heilige Geest der belofte worden verzegeld, en hij of zij 
zal enige zonde of overtreding, welke ook, begaan jegens het nieuw en eeuwig verbond, en allerlei 
godslasteringen uiten, en indien zij geen moord begaan, waarbij Zij onschuldig bloed vergieten, zullen zij 
toch in de eerste opstanding voortkomen, en in hun verhoging ingaan; maar in het vlees zullen zij worden 
verdelgd, en tot aan de dag der verlossing aan de slagen van Satan worden overgeleverd, zegt de Here 
God.   
 
LEV 132:27 De lastering tegen de Heilige Geest, die niet in de wereld, noch uit de wereld zal worden 
vergeven, bestaat hierin, dat gij moord begaat, waarbij gij onschuldig bloed vergiet, en met Mijn dood 
instemt, nadat gij Mijn nieuw en eeuwig verbond hebt ontvangen, zegt de Here God; en hij, die deze wet 
niet onderhoudt, kan Mijn heerlijkheid geenszins ingaan, doch zal worden uitgeworpen, zegt de Here.   
 
LEV 132:28 Ik ben de Here, uw God, en Ik zal u de wet van Mijn Heilig Priesterschap geven, zoals door 
Mij en Mijn Vader werd ingesteld eer de wereld was.   
 



LEV 132:29 Abraham ontving al hetgeen hij ook ontving door openbaring en gebod, door Mijn woord, 
zegt de Here, en hij is zijn verhoging ingegaan, en is op zijn troon gezeten.   
 
LEV 132:30 Abraham ontving beloften aangaande zijn nakomelingschap en de vrucht van zijn lendenen -
- uit wiens lendenen gij, namelijk Mijn dienstknecht Joseph, zijt -- die zouden voortduren, zolang zij in de 
wereld waren; en betreffende Abraham en zijn nakomelingen, uit de wereld zouden zij voortduren; zowel 
in de wereld als uit de wereld zouden zij, zo ontelbaar als de sterren, voortduren, of, al zoudt gij het zand 
aan de oever der zee tellen, hen zoudt gij niet kunnen tellen.   
 
LEV 132:31 Deze belofte is ook aan u, want gij zijt uit Abraham, en de belofte werd aan Abraham 
gedaan; en door deze wet duren de werken van Mijn Vader voort, waarin Hij Zich verheerlijkt.   
 
LEV 132:32 Daarom, ga heen en doe de werken van Abraham; onderwerp u aan Mijn wet, en gij zult 
zalig worden.   
 
LEV 132:33 Doch indien gij u niet aan Mijn wet onderwerpt, kunt gij de belofte van Mijn Vader niet 
ontvangen, die Hij aan Abraham heeft gedaan.   
 
LEV 132:34 God gebood Abraham, en Sara gaf Hagar aan Abraham tot vrouw.  En waarom deed zij het?  
Omdat dit de wet was; en van Hagar kwamen vele mensen voort.  Dit was daarom onder andere een 
vervulling der beloften.   
 
LEV 132:35 Was Abraham daarom onder veroordeling?  Voorwaar zeg Ik u:  Neen!  Want Ik, de Here, 
gebood het.   
 
LEV 132:36 Abraham werd geboden zijn zoon Izak te offeren; niettemin stond er geschreven:  Gij zult niet 
doden.  Abraham weigerde echter niet, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.   
 
LEV 132:37 Abraham ontving bijvrouwen, en zij baarden hem kinderen, en het werd hem tot 
gerechtigheid gerekend, omdat zij hem werden gegeven, en hij Mijn wet onderhield; en eveneens deden 
Izak en Jakob niets anders dan hetgeen hun werd geboden; en omdat zij niets anders deden dan 
hetgeen hun werd geboden, zijn zij hun verhoging ingegaan overeenkomstig de beloften, en zijn op hun 
troon gezeten, en zijn geen engelen, doch zijn goden.   
 
LEV 132:38 Ook David ontving vele vrouwen en bijvrouwen, en eveneens Mijn dienstknechten Salomo en 
Mozes, evenals vele anderen Mijner dienstknechten sedert het begin der schepping tot op deze tijd; en zij 
zondigden in niets, behalve in hetgeen zij niet van Mij ontvingen.   
 
LEV 132:39 Davids vrouwen en bijvrouwen werden hem van Mijnentwege door Mijn dienstknecht Nathan 
gegeven en door andere profeten, die de sleutelen van deze macht droegen; en in geen van deze dingen 
zondigde hij tegen Mij, behalve in het geval van Uria en diens vrouw; daarom is hij van zijn verhoging 
gevallen, en ontving zijn deel; en hij zal hen uit de wereld niet beërven, want Ik heb hen aan een ander 
gegeven, zegt de Here.   
 
LEV 132:40 Ik ben de Here, uw God, en Ik gaf u, Mijn dienstknecht Joseph, een aanstelling, en Ik herstel 
alle dingen.  Vraag wat gij wilt, en het zal u overeenkomstig Mijn woord worden gegeven.   
 
LEV 132:41 En daar gij aangaande overspel om licht hebt gevraagd, zeg Ik u:  Voorwaar, voorwaar, 
indien een man een vrouw in het nieuw en eeuwig verbond ontvangt, en indien zij gemeenschap heeft 
met een andere man, en Ik heb haar de heilige zalving niet verordend, heeft zij overspel gepleegd, en zal 
worden verdelgd.   
 
LEV 132:42 Indien zij niet in het nieuw en eeuwig verbond is, en gemeenschap heeft met een andere 
man, heeft zij overspel gepleegd.   
 



LEV 132:43 En indien haar echtgenoot gemeenschap heeft met een andere vrouw, en onder een gelofte 
was, heeft hij zijn gelofte verbroken en overspel gepleegd.  44 En indien zij geen overspel heeft 
gepleegd, doch onschuldig is, en haar gelofte niet heeft verbroken, en zij het weet, en Ik het aan u 
openbaar, Mijn dienstknecht Joseph, dan zult gij door de macht van het Heilige Priesterschap bevoegd 
zijn om haar aan iemand te geven, die geen overspel heeft gepleegd, doch getrouw is geweest; want hij 
zal over velen worden geplaatst.   
 
LEV 132:45 Want Ik heb de sleutelen en de macht van het priesterschap op u bevestigd, waarmede Ik 
alle dingen herstel, en u alle dingen te bestemder tijd bekend maak.   
 
LEV 132:46 En voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat wat gij ook op aarde verzegelt, in de hemel zal worden 
verzegeld; en wat gij ook in Mijn naam en door Mijn woord op aarde bindt, zegt de Here, zal voor eeuwig 
in de hemelen zijn gebonden; en wiens zonden gij ook op aarde vergeeft, hem zullen ze voor eeuwig in 
de hemelen zijn vergeven; en wiens zonden gij ook op aarde houdt, hem zullen ze in de hemel worden 
gehouden.   
LEV 132:47 En verder, voorwaar zeg Ik:  Wie gij ook zegent, zal Ik zegenen, en wie gij ook vervloekt, zal 
Ik vervloeken, zegt de Here; want Ik, de Here, ben uw God.   
 
LEV 132:48 En verder, voorwaar zeg Ik u, Mijn dienstknecht Joseph:  Wat gij ook op aarde geeft, en aan 
wie gij ook iemand op aarde door Mijn woord en overeenkomstig Mijn wet [ten huwelijk] geeft, het zal met 
zegeningen en Mijn macht gepaard gaan, en niet met vervloekingen worden bezocht, zegt de Here, en 
het zal op aarde en in de hemel zonder veroordeling zijn.   
 
LEV 132:49 Want Ik ben de Here, uw God, en zal zelfs tot aan het einde der wereld en door alle 
eeuwigheid met u zijn; want voorwaar, Ik verzegel op u uw verhoging, en bereid voor u een troon in het 
koninkrijk van Mijn Vader, met Abraham, uw vader  
 
LEV 132:50 Zie, Ik heb uw opofferingen gezien, en zal u al uw zonden vergeven; Ik heb uw opofferingen 
gezien in gehoorzaamheid aan hetgeen Ik u heb gezegd.  Ga daarom, en Ik bereid een weg ter uwer 
ontkoming, zoals Ik Abrahams offeren van zijn zoon Izak aannam.   
 
LEV 132:51 Voorwaar zeg Ik u:  Ik geef een gebod aan Mijn dienstmaagd Emma Smith, uw vrouw, die Ik 
u heb gegeven, dat zij zich weerhoude en niet neme van hetgeen Ik u heb geboden haar aan te bieden; 
want dit deed Ik, zegt de Here, om u te beproeven, evenals Ik Abraham beproefde, en opdat Ik van u een 
offer door verbond en opoffering mocht verlangen.   
 
LEV 132:52 En laat Mijn dienstmaagd Emma Smith allen ontvangen, die aan Mijn dienstknecht Joseph 
zijn gegeven, en die in Mijn ogen deugdzaam en rein zijn; en zij, die niet rein zijn, en hebben gezegd, dat 
zij rein waren, zullen worden verdelgd, zegt de Here God.   
 
LEV 132:53 Want Ik ben de Here, uw God, en gij moet mijn stem gehoorzamen; Ik sta Mijn dienstknecht 
Joseph toe, dat hij over veel zal worden gezet; want hij is getrouw geweest over weinig, en voortaan zal 
Ik hem sterken. 
 
LEV 132:54 En Ik gebied Mijn dienstmaagd Emma Smith bij Mijn dienstknecht Joseph te blijven en hem 
aan te kleven, en niemand anders.  Doch indien zij zich niet aan dit gebod wil onderwerpen, zal zij 
worden verdelgd, zegt de Here; want Ik ben de Here, uw God, en zal haar verdelgen, indien zij zich niet 
aan Mijn wet onderwerpt.   
 
LEV 132:55 Doch indien zij zich niet aan dit gebod wil onderwerpen, moet Mijn dienstknecht alles voor 
haar doen, zoals hij heeft gezegd; en Ik zal hem zegenen en vermenigvuldigen, en hem honderdvoud in 
deze wereld geven, vaders en moeders, broeders en zusters, huizen en land, vrouwen en kinderen, en 
kronen van eeuwige levens in de eeuwige werelden.   
 
LEV 132:56 En verder, voorwaar zeg Ik u:  Laat Mijn dienstmaagd Mijn dienstknecht Joseph zijn 
overtredingen vergeven; dan zullen haar overtredingen haar worden vergeven, waarmede zij tegen Mij 



heeft gezondigd; en Ik, de Here, uw God, zal haar zegenen en vermenigvuldigen, en haar hart verheugd 
doen zijn.   
 
LEV 132:57 En verder zeg Ik:  Laat Mijn dienstknecht Joseph zijn eigendom niet uit handen geven, opdat 
er niet een vijand komt en hem verdelgt; want Satan tracht te verdelgen; want Ik ben de Here, uw God, 
en hij is Mijn dienstknecht; en zie, Ik ben met hem, zoals Ik met Abraham, uw vader, was, ja, te zijner 
verhoging en heerlijkheid.   
 
LEV 132:58 Nu, aangaande de wet van het priesterschap, er is veel, dat hiertoe behoort.   
 
LEV 132:59 Voorwaar, indien een man vanwege Mijn Vader wordt geroepen, zoals Aäron, door Mijn 
eigen stem, en door de stem van Hem, Die Mij heeft gezonden, en Ik hem met de sleutelen van de macht 
van dit priesterschap heb begiftigd, en hij iets doet in Mijn naam en overeenkomstig Mijn wet en Mijn 
woord, begaat hij geen zonde, en Ik zal hem rechtvaardigen.   
 
LEV 132:60 Laat daarom niemand Mijn dienstknecht Joseph aanvallen, want Ik zal hem rechtvaardigen; 
want hij zal de opoffering maken, die Ik van hem verlang wegens zijn overtredingen, zegt de Here, uw 
God.   
 
LEV 132:61 En verder, met betrekking tot de wet van het priesterschap:  Indien een man een maagd 
huwt, en nog een maagd wenst te huwen, en de eerste haar toestemming verleent, en indien hij de 
tweede huwt, en zij maagden zijn en geen andere man geloften hebben gedaan, dan is hij 
gerechtvaardigd; hij kan geen overspel plegen, want zij zijn hem gegeven; want hij kan geen overspel 
plegen met wie aan hem toebehoort en aan niemand anders.   
 
LEV 132:62 En indien hem onder deze wet tien maagden worden gegeven, kan hij geen overspel plegen, 
want zij behoren hem toe, en zij zijn hem gegeven; daarom is hij gerechtvaardigd.   
 
LEV 132:63 Doch indien een of wie ook van deze tien maagden, nadat zij is gehuwd, met een andere 
man gemeenschap zal hebben, pleegt zij overspel, en zal worden verdelgd; want zij zijn aan hem 
gegeven om zich overeenkomstig Mijn gebod te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen, en ter 
vervulling der belofte, die door Mijn Vader werd gegeven v3/43/4r de grondlegging der wereld, en voor 
haar verhoging in de eeuwige werelden.  opdat zij de zielen van mensen mogen baren; want hiermede 
wordt het werk van Mijn Vader voortgezet, opdat Hij moge worden verheerlijkt.   
 
LEV 132:64 En verder,.  voorwaar, voorwaar zeg Ik u:  Indien een man, die de sleutelen van deze macht 
draagt, een vrouw heeft, en hij onderwijst haar de wet van Mijn priesterschap met betrekking tot deze 
dingen, dan moet zij geloven en hem dienen, of zij zal worden verdelgd, zegt de Here.  uw God; want Ik 
zal haar verdelgen; want Ik zal Mijn naam groot maken op allen, die Mijn wet ontvangen en 
gehoorzamen.   
 
LEV 132:65 Indien zij deze wet niet aanneemt, zal het daarom in Mij gewettigd zijn, dat hij alles 
aanneemt, dat Ik, de Here, zijn God, hem ook zal geven, omdat zij niet geloofde en hem niet diende 
overeenkomstig Mijn woord; en dan wordt zij de overtreedster; en hij wordt vrijgesteld van de wet van 
Sara, die Abraham diende, overeenkomstig de wet, toen Ik Abraham gebood Hagar tot vrouw te nemen.   
 
LEV 132:66 En nu zeg Ik u met betrekking tot deze wet:  Voorwaar, voorwaar, Ik zal u hierna meer 
openbaren; laat dit daarom voor heden voldoende zijn.  Zie, Ik ben de Alpha en de Omega.  Amen.   
 

Afdeling 133 
 
LEV 133:1 Luistert, o gij volk mijner kerk, zegt de Here, uw God, en hoort des Heren woord aangaande u 
--  
 
LEV 133:2 De Heer, Die plotseling tot Zijn tempel zal komen; de Here, Die met een vervloeking op de 
wereld ten oordeel zal nederkomen; ja, op alle natiën, die God vergeten, en op alle goddelozen onder u.   



 
LEV 133:3 Want voor de ogen van alle natiën zal Hij Zijn heilige arm ontbloten, en alle einden der aarde 
zullen de zaligheid van hun God aanschouwen.   
 
LEV 133:4 Bereidt u, bereidt u daarom, o, Mijn volk; heiligt u:  vergadert u te zamen, o, gij volk Mijner 
kerk, in het land Zion, gij allen, die niet zijt geboden te blijven.   
 
LEV 133:5 Gaat uit van Babylon.  Weest rein, gij, die de vaten des Heren draagt.   
 
LEV 133:6 Roept uw plechtige bijeenkomsten te zamen en spreekt dikwijls tot elkander.  En laat een 
ieder de naam des Heren aanroepen.   
 
LEV 133:7 Ja, voorwaar zeg Ik u wederom, dat de tijd is gekomen, wanneer de stem des Heren tot u 
roept:  gaat uit van Babylon; vergadert u uit het midden der natiën, van de vier windstreken, van het ene 
einde des hemels tot het andere.   
 
LEV 133:8 Zendt de ouderlingen mijner kerk uit naar de natiën, die verre zijn, en naar de eilanden der 
zee; zendt hen uit naar vreemde landen; roept tot alle natiën, eerst tot de niet-Joden, en dan tot de 
Joden.   
 
LEV 133:9 En ziet, dit moet hun geroep en de stem des Heren tot alle mensen zijn:  gaat heen naar het 
land Zion, opdat de grenzen van Mijn volk mogen worden uitgebreid en haar ringen versterkt, en opdat 
Zion zich naar de omliggende landstreken moge uitbreiden.   
 
LEV 133:10 Ja, laat het geroep onder alle volkeren voortgaan:  Ontwaakt, en staat op en gaat uit, de 
Bruidegom tegemoet; ziet, de Bruidegom komt; gaat uit, Hem tegemoet.  Bereidt u voor op de grote dag 
des Heren.   
 
LEV 133:11 Waakt daarom, want gij weet de dag noch het uur.   
 
LEV 133:12 Laten zij, die zich onder de niet-Joden bevinden, daarom naar Zion vluchten.   
 
LEV 133:13 En laten zij, die van juda zijn, naar jeruzalem vluchten, naar de bergen van het huis des 
Heren.   
 
LEV 133:14 Gaat uit van de natiÙn, namelijk van Babylon, uit het midden der goddeloosheid, dat het 
geestelijke Babylon is.   
 
LEV 133:15 Doch voorwaar, aldus zegt de Here:  Laat uw vlucht niet in haast geschieden, doch laat alle 
dingen van te voren worden bereid; en hij, die gaat, moet niet terugzien, opdat hem geen snelle 
verdelging overvalle.   
 
LEV 133:16 Geeft gehoor en luistert, o, gij bewoners der aarde.  Luistert te zamen, gij ouderlingen mijner 
kerk, en hoort de stem des Heren; want Hij roept tot alle mensen, en Hij gebiedt alle mensen, waar zij ook 
zijn, zich te bekeren.   
 
LEV 133:17 Want ziet, de Here God heeft de engel door het midden des hemels voortgezonden, die 
roept:  Bereidt de weg des Heren, en maakt zijn paden recht, want het uur van Zijn komst is nabij --  
 
LEV 133:18 Wanneer het Lam op de berg Zion zal staan, en met Hem honderd vier en veertig duizend, 
die de naam van Zijn Vader op hun voorhoofd hebben geschreven.   
 
LEV 133:19 Bereidt u daarom voor op de komst van de Bruidegom; gaat uit, gaat uit, Hem tegemoet.   
 
LEV 133:20 Want ziet, Hij zal op de Olijfberg staan, en op de machtige oceaan, namelijk de grote zeeÙn, 
en op de eilanden der zee, en op het land Zion.   



 
LEV 133:21 En Hij zal Zijn stem uit Zion doen horen, en Hij zal uit Jeruzalem spreken, en Zijn stem zal 
onder alle volkeren worden gehoord;  
 
LEV 133:22 En het zal een stem zijn als de stem van vele wateren, en als de stem eens groten donders, 
die de bergen zal vernederen.  en de valleien zullen niet worden gevonden.   
 
LEV 133:23 Hij zal de grote zeeÙn gebieden, en deze zullen naar de noordelijke landen worden 
teruggedreven, en de eilanden zullen één land worden;  
 
LEV 133:24 En het land van Jeruzalem en het land Zion zullen naar hun eigen plaats worden 
teruggebracht, en de aarde zal zijn, zoals ze was in de dagen, voordat ze werd verdeeld.   
 
LEV 133:25 En de Here, namelijk de Zaligmaker, zal te midden van Zijn volk staan en over alle vlees 
regeren.   
 
LEV 133:26 En zij, die zich in de noordelijke landen bevinden, zullen voor de Here in herinnering komen; 
en hun profeten zullen Zijn stem horen en niet langer wachten; zij zullen de rotsen slaan en het ijs zal 
voor hun tegenwoordigheid vervloeien.   
 
LEV 133:27 En er zal een grote weg in het midden van de grote zeeÙn worden opgeworpen.   
 
LEV 133:28 Hun vijanden zullen hun ten prooi vallen.   
 
LEV 133:29 En in de droge woestijnen zullen plassen levend water ontstaan; en de dorre grond zal niet 
langer een dorstig land zijn.   
 
LEV 133:30 En zij zullen hun rijke schatten voortbrengen voor de kinderen van Efra´m, Mijn 
dienstknechten.   
 
LEV 133:31 En de grenzen van de eeuwige heuvelen zullen beven voor hun tegenwoordigheid.   
 
LEV 133:32 En daar zullen zij nedervallen, namelijk in Zion, en met heerlijkheid worden gekroond door de 
dienstknechten des Heren, namelijk de kinderen van Efra´m.   
 
LEV 133:33 En zij zullen vervuld zijn met gezangen van eeuwige vreugde.   
 
LEV 133:34 Ziet, dit is de zegening van de eeuwige God op de stammen Israëls, en de rijkere zegening 
op het hoofd van Efra´m en zijn metgezellen.   
 
LEV 133:35 En eveneens zullen zij van de stam van Juda na hun ellende in heiligheid voor de Here 
worden geheiligd om dag en nacht voor eeuwig in Zijn tegenwoordigheid te wonen.   
 
LEV 133:36 En nu, voorwaar zegt de Here:  Opdat deze dingen onder u bekend zouden worden, o, 
bewoners der aarde, heb Ik Mijn engel uitgezonden door het midden des hemels, en hij had het eeuwig 
evangelie, en hij is aan enkelen verschenen en heeft het aan de mens overgedragen.  en hij zal 
verschijnen aan velen, die op de aarde wonen.   
 
LEV 133:37 En dit evangelie zal aan alle natiën, geslachten, talen en volken worden gepredikt.   
 
LEV 133:38 En de dienstknechten van God zullen uitgaan, en met luider stemme verkondigen:  Vreest 
God en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen;  
 
LEV 133:39 En aanbidt Hem, Die de hemel, de aarde en de zee en de fonteinen der wateren heeft 
gemaakt --  
 



LEV 133:40 Roept dag en nacht de naam des Heren aan, en zegt:  O, dat Gij de hemelen wildet 
vaneenscheuren, dat Gij wildet nederkomen, zodat de bergen voor Uw tegenwoordigheid mochten 
vervloeien.   
 
LEV 133:41 En het zal op hun hoofden worden beantwoord; want de tegenwoordigheid des Heren zal zijn 
als het versmeltende vuur, dat brandt, en als het vuur, dat de wateren doet koken.   
 
LEV 133:42 O, Here, Gij zult nederkomen om Uw naam aan Uw tegenstanders bekend te maken, en alle 
natiën zullen bij Uw tegenwoordigheid beven,  
 
LEV 133:43 Wanneer Gij verschrik kelijke dingen doet, dingen, waarnaar zij niet uitzien;  
 
LEV 133:44 Ja, wanneer Gij nederkomt, en de bergen bij Uw tegenwoordigheid vervloeien, zult Gij hem 
ontmoeten, die zich verheugt en gerechtigheid werkt, die zich Uwer in Uw wegen gedenkt.   
 
LEV 133:45 Want sedert het begin der wereld heeft niemand, behalve U, o God, gehoord, noch door het 
oor vernomen, noch heeft enig oog gezien, hoe grote dingen Gij hebt bereid voor hem, die op U wacht.   
 
LEV 133:46 En er zal worden gezegd:  Wie is Deze, Die in geverfde klederen van God in de hemel 
nederkomt; ja, uit de streken, die onbekend zijn, gekleed in Zijn heerlijk gewaad, en reizende in de 
grootheid Zijner sterkte?   
 
LEV 133:47 En Hij zal zeggen:  Ik ben het, Die in gerechtigheid sprak, machtig te redden.   
 
LEV 133:48 En de Here zal rood in Zijn gewaad zijn, en Zijn klederen als van iemand, die de wijnpers 
treedt.   
 
LEV 133:49 En zo groot zal de heerlijkheid van Zijn tegenwoordigheid zijn, dat de zon haar aangezicht in 
schaamte zal verbergen, en de maan haar licht zal weerhouden, en de sterren zullen van hun plaats 
worden geslingerd.   
 
LEV 133:50 En Zijn stem zal worden gehoord:  Ik heb de wijnpers alleen getreden, en oordeel over alle 
volkeren gebracht; en niemand was met Mij;  
 
LEV 133:51 En in Mijn grimmigheid heb Ik hen vertreden, en in Mijn toorn heb Ik op hen getrapt, en hun 
bloed heb Ik op Mijn klederen gesprenkeld, en al Mijn kleding bevlekt; want dit was de dag der wrake, die 
in Mijn hart was.   
 
LEV 133:52 En nu is het jaar van Mijn verlosten gekomen; en zij zullen voor eeuwig de goedertierenheid 
van hun Here noemen en alles, wat Hij overeenkomstig Zijn goedheid en goedertierenheid op hen heeft 
uitgestort.   
 
LEV 133:53 In al hun kwellingen werd Hij gekweld.  En de engel van Zijn tegenwoordigheid redde hen; en 
in Zijn liefde en medelijden verloste Hij hen, schraagde hen, en droeg hen alle dagen van ouds;  
 
LEV 133:54 Ja, en eveneens Henoch, en zij, die met hem waren; de profeten, die v3/43/4r hem leefden; 
en eveneens Noach, en zij, die v3/43/4r hem leefden; en eveneens Mozes, en zij, die voor hem leefden;  
 
LEV 133:55 En van Mozes tot Elia, en van Elia tot Johannes, die met Christus in Zijn opstanding waren, 
en de heilige apostelen zullen met Abraham, Izak en Jakob in de tegenwoordigheid van het Lam zijn.   
 
LEV 133:56 En de graven der heiligen zullen worden geopend; en zij zullen te voorschijn komen en ter 
rechterhand van het Lam staan, wanneer Hij op de berg Zion en op de heilige stad, het Nieuw jeruzalem, 
zal staan; en zij zullen dag en nacht voor eeuwig het gezang van het Lam zingen.   
 



LEV 133:57 En opdat de mensen deelgenoten mochten worden gemaakt van de heerlijkheden, die 
moesten worden geopenbaard, heeft de Here de volheid van Zijn evangelie, Zijn eeuwig verbond, 
uitgezonden, en het in duidelijkheid en eenvoud uitgelegd --  
 
LEV 133:58 Om de zwakken voor te bereiden op die dingen, welke op de aarde komen, en op de 
boodschap des Heren ten dage, wanneer de zwakken de wijzen zullen verwarren, en de kleine een 
sterke natie wordt, en twee hun tienduizenden op de vlucht zullen drijven.   
 
LEV 133:59 En door de zwakke dingen der aarde zal de Here de natiën dorsen door de macht van Zijn 
Geest.   
 
LEV 133:60 En om deze reden werden deze geboden gegeven; het werd geboden ze aan de wereld te 
onthouden ten dage, dat ze werden gegeven, maar nu moeten ze tot alle vlees voortgaan --  
 
LEV 133:61 En dit overeenkomstig de zin en de wil van de Heer, Die over alle vlees regeert.   
 
LEV 133:62 En aan hem, die zich voor de Here bekeert en heiligt, zal het eeuwige leven worden 
gegeven.   
 
LEV 133:63 En aan hem, die geen gehoor geeft aan de stem des Heren, zal worden vervuld, hetgeen 
door de profeet Mozes werd geschreven, dat zij uit het midden des volks zouden worden uitgeroeid.   
 
LEV 133:64 En eveneens hetgeen door de profeet Maleachi werd geschreven:  Want ziet, die dag komt, 
brandende als een oven; dan zullen alle hoogmoedigen, en allen die goddeloosheid doen, als stoppelen 
zijn, en de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Here der heirscharen, Die hun noch wortel, 
noch tak zal laten.   
 
LEV 133:65 Daarom zal dit het antwoord des Heren tot hen zijn:   
 
LEV 133:66 Ten dage, dat Ik tot de Mijnen kwam, ontving Mij niemand onder u, en gij werdt uitgedreven.   
 
LEV 133:67 Toen Ik wederom riep, was er niemand van u om te antwoorden; toch was Mijn arm 
geenszins zo kort geworden, dat Ik niet kon bevrijden, noch was Mijn macht om te verlossen verkleind.   
 
LEV 133:68 Ziet, door Mijn bestraffen leg Ik de zee droog.  Ik maak de rivieren tot een wildernis, hun vis 
riekt en ze komen om van dorst.   
 
LEV 133:69 Ik bekleed de hemelen met een treurgewaad en omfloers hen met een rouwkleed.   
 
LEV 133:70 En dit zult gij van Mijn hand ontvangen:  In smart zult gij terneder liggen.   
 
LEV 133:71 Ziet, er is niemand om u te bevrijden, want gij hebt Mijn stem niet gehoorzaamd, toen Ik u uit 
de hemelen toeriep; gij geloofdet Mijn dienstknechten niet, en toen zij tot u werden gezonden, ontvingt gij 
hen niet.   
 
LEV 133:72 Daarom verzegelden zij het getuigenis en bonden de wet op, en gij werdt aan de duisternis 
overgeleverd.   
 
LEV 133:73 Dezen zullen in de buitenste duisternis heengaan, waar geween is en geklaag en 
tandengekners.   
 
LEV 133:74 Ziet, de Here, uw God, heeft het gesproken.  Amen.   
 

Afdeling 134 
 



LEV 134:1 Wij geloven, dat regeringen van Godswege voor het nut der mensen werden ingesteld, en dat 
Hij de mensen verantwoordelijk houdt voor hun handelingen met betrekking hiertoe, zowel in het maken 
van wetten als in het ten-uitvoer-leggen er van voor het welzijn en de veiligheid der samenleving.   
 
LEV 134:2 Wij geloven, dat er geen regering in vrede kan bestaan, tenzij er zulke wetten worden 
ontworpen en onschendbaar gehouden om iedere persoon gewetensvrijheid, eigendomsrechten en 
bescherming van zijn leven te verzekeren.   
 
LEV 134:3 Wij geloven, dat alle regeringen noodzakelijk burgerlijke ambtenaren en overheidspersonen 
vereisen om de wetten er van te handhaven; en dat naar hen, die de wet in gelijkheid en rechtvaardigheid 
willen dienen, moet worden gezocht, en dat zij moeten worden ondersteund door de stem des volks, 
indien het een republiek betreft, of door de wil van de vorst.   
 
LEV 134:4 Wij geloven, dat godsdienst van Godswege is ingesteld, en dat de mensen Hem, en Hem 
alléén, voor de uitoefening er van verantwoording zijn verschuldigd, tenzij hun godsdienstige 
denkbeelden hen er toe aanzetten om inbreuk te maken op de rechten en vrijheden van anderen; maar 
wij geloven niet, dat een menselijke wet het recht geeft zich te bemoeien met het voorschrijven van 
regelen van aanbidding om het menselijke geweten te binden, noch om wijzen van openbare of 
persoonlijke verering voor te schrijven; wij geloven, dat de burgerlijke overheid misdaad moet tegengaan, 
doch nimmer het geweten beheersen, de schuldigen moet straffen, maar nimmer de vrijheid der ziel 
onderdrukken.   
 
LEV 134:5 Wij geloven, dat alle mensen verplicht zijn de respectieve regeringen, waaronder zij behoren, 
te ondersteunen en te handhaven, terwijl zij in de aan hen onafscheidelijk verbonden en 
onvervreemdbare rechten worden beschermd door de wetten van die regeringen, en dat opruien en 
opstand voor iedere aldus beschermde burger onbetamelijk zijn, en dienovereenkomstig moeten worden 
gestraft, en dat alle regeringen het recht hebben wetten in te stellen, die volgens hun eigen oordeel het 
meest doeltreffend zijn om het algemeen belang te verzekeren, doch echter terzelfder tijd de 
gewetensvrijheid heilig moeten houden.   
 
LEV 134:6 Wij geloven, dat een ieder in zijn positie moet worden geëerd -- regeerders en 
overheidspersonen als zodanig, die ter bescherming der onschuldigen en ter bestraffing der schuldigen 
zijn aangesteld.  en dat allen achting en eerbied aan de wetten zijn verschuldigd, omdat zonder deze 
vrede en harmonie door anarchie en terreur zouden worden vervangen; en dat de mens zowel voor 
menselijke wetten, die met het bepaalde doel zijn ingesteld om onze belangen als personen en natiÙn 
onderling te regelen, alsmede voor goddelijke wetten, die vanwege de hemel zijn ingesteld, en die voor 
geloof en aanbidding voorschriften voor geestelijke aangelegenheden geven, aan zijn Maker 
verantwoording schuldig is.   
 
LEV 134:7 Wij geloven, dat regeringspersonen, staten en regeringen het recht hebben en verplicht zijn 
wetten in te stellen voor de bescherming van alle burgers in de vrije uitoefening van hun godsdienstig 
geloof; maar wij geloven niet, dat zij in gerechtigheid het recht hebben om burgers van dit voorrecht te 
beroven, of hen in hun meningen te beperken, zolang er achting en eerbied voor de wetten worden 
betoond, en zulke godsdienstige meningen geen opruien of opstand rechtvaardigen.   
 
LEV 134:8 Wij geloven, dat het bedrijven van misdaad overeenkomstig de aard der overtreding moet 
worden bestraft, en dat moord, verraad, roof, diefstal en verstoring van de algemene vrede in alle 
opzichten overeenkomstig de misdadigheid er van en hun invloed ten kwade onder de mensen moeten 
worden bestraft door de wetten van die regering, waaronder de overtreding wordt begaan.  en dat ten 
bate der openbare vrede en rust alle mensen naar voren moeten treden en hun bekwaamheid 
aanwenden, opdat de overtreders van goede wetten hun straf zullen ondergaan.   
 
LEV 134:9 Wij geloven niet, dat het juist is om godsdienstige invloed met burgerlijk bestuur te 
vermengen, waardoor het ene godsdienstige genootschap in zijn geestelijke voorrechten wordt 
bevorderd, en een ander hierin belemmerd, en de persoonlijke rechten van de leden er van hun als 
burgers worden onthouden.   



 
LEV 134:10 Wij geloven.  dat alle godsdienstige genootschappen het recht hebben met hun leden 
wegens wanordelijk gedrag te handelen overeenkomstig de regelen en voorschriften van genoemde 
genootschappen, mits dergelijke handelingen betrekking hebben op hun lidmaatschap en hun verhouding 
tot de leden, maar wij geloven niet, dat enig godsdienstig genootschap de macht bezit mensen 
aangaande het recht van eigendom of leven te verhoren, hun goederen dezer wereld te ontnemen, of hun 
leven of ledematen in gevaar te brengen, of enige lichamelijke straf op hen toe te passen.  Ze kunnen 
hen alleen uit hun genootschap sluiten, of hen onder censuur stellen.   
 
LEV 134:11 Wij geloven, dat men voor herstel van alle onrechten en grieven, waarbij persoonlijk letsel is 
toegebracht of het recht van eigendom of de goede naam is geschonden, zich op de burgerlijke wet moet 
beroepen, wanneer er desbetreffende wetten ter bescherming hiervan bestaan; maar wij geloven, dat alle 
mensen gerechtvaardigd zijn om zichzelf, hun vrienden, eigendom en de regering tegen ongewettigde 
aanvallen en aanmatigingen van alle personen in tijden van nood te verdedigen, wanneer er geen direct 
beroep op de wet kan worden gedaan en hulp worden verleend.   
 
LEV 134:12 Wij geloven, dat het gerechtvaardigd is het evangelie aan de natiën der aarde te prediken, en 
de rechtvaardigen te waarschuwen zich van het verderf der wereld te redden; maar wij geloven niet, dat 
het juist is zich met de omstandigheden van lijfeigenen als zodanig te bemoeien, het evangelie aan hen 
te prediken, of hen te dopen in strijd met de wil en het verlangen van hun meesters, noch zich met hen in 
te laten of hen in het minst te be´nvloeden, waardoor zij ontevreden zouden worden met hun 
omstandigheden in dit leven, waardoor mensenlevens in gevaar zouden worden gebracht; een dergelijk 
inmengen is naar wij geloven onwettig en niet gerechtvaardigd, en gevaarlijk voor de vrede van iedere 
regering, die toestaat, dat menselijke wezens in slavernij worden gehouden.   
 

Afdeling 135 
 
LEV 135:1 Om het getuigenis van dit boek en van het Boek van Mormon te bezegelen, maken wij de 
marteldood bekend van de Profeet Joseph Smith en de Patriarch Hyrum Smith.  Op 27 juni 1844 werden 
zij des namiddags om ongeveer vijf uur door een gewapende bende van ongeveer 150 tot 200 personen 
met zwartgemaakte gezichten in de gevangenis te Carthage doodgeschoten.  Hyrum werd eerst 
getroffen, en viel neder, gelaten uitroepende:  Ik ben een dood man!  Joseph sprong uit het venster, en 
terwijl hij dit trachtte te doen, werd hij doodgeschoten, en riep uit:  O, Here, mijn Godl Op beiden werd, 
toen zij dood waren, op onmenselijke wijze geschoten, en zij werden beiden door vier kogels getroffen.   
 
LEV 135:2 John Taylor en Willard Richards, twee der Twaalven, waren te dien tijde de enige personen in 
het vertrek; eerstgenoemde werd op een barbaarse manier door vier kogels verwond, doch is sindsdien 
genezen, laatstgenoemde ontkwam door de voorzienigheid van God, "zelfs zonder een kogelgat in zijn 
klederenö.   
 
LEV 135:3 Joseph Smith, de Profeet en Ziener des Heren, heeft, Jezus alleen uitgezonderd, meer voor 
de zaligheid des mensen in deze wereld gedaan dan enig ander persoon, die ooit op aarde heeft geleefd.  
In de korte tijd van twintig jaren heeft hij het Boek van Mormon het licht doen zien dat hij door de gave en 
macht Gods heeft vertaald, en hij is het middel geweest om het op twee vastelanden uit te geven; hij 
heeft de volheid van het eeuwig evangelie, die het bevat, naar de vier hoeken der aarde gezonden; hij 
heeft openbaringen en geboden, die dit boek der Leer en Verbonden vormen, en vele andere wijze 
geschriften en onderrichtingen voor het welzijn der mensenkinderen geschreven; hij bracht vele 
duizenden Heiligen der Laatste Dagen bijeen, stichtte een grote stad, en liet een naam en een 
vermaardheid na, die niet kunnen worden uitgewist.  Hij was een groot man , en hij stierf als een groot 
man in de ogen van God en van zijn volk; en zoals de meesten van de gezalfden des Heren in oude 
tijden heeft hij zijn zending en zijn werken met zijn bloed bezegeld; en dit heeft ook zijn broeder Hyrum 
gedaan.  In het leven waren zij één, en in de dood werden zij niet gescheiden!   
 
LEV 135:4 Toen Joseph naar Carthage ging om zich naar de voorgewende eisen der wet over te geven, 
zeide hij twee of drie dagen, voordat hij werd vermoord:  "Ik ga als een lam ter slachting; doch ik ben zo 
kalm als een zomermorgen; mijn geweten is vrij van schuld jegens God en alle mensen.  IK ZAL 



ONSCHULDIG STERVEN, eN ER ZAL NOG VAN MIJ WORDEN GEZEGD:  HIJ WERD IN KOELEN 
BLOEDE VERMOORD".  -- Dezelfde morgen, nadat Hyrum zich had gereedgemaakt om te gaan -- zullen 
wij zeggen ter slachting?  Ja, want aldus was het -- las hij het volgende gedeelte uit het einde van het 
twaalfde hoofdstuk van Ether in het Boek van Mormon, en legde een vouw in het blad:   
 
LEV 135:5 En ik bad tot de Here, dat Hij de niet-Joden genade wilde schenken, opdat zij naastenliefde 
mochten hebben.  En de Here zeide tot mij:  Het doet er voor u niet toe, indien zij geen naastenliefde 
hebben, want gij zijt getrouw geweest, daarom zijn uw klederen rein.  En omdat gij uw zwakheid hebt 
gezien, zult gij sterk worden gemaakt, ja, gij zult nederzitten op de plaats, die Ik in de woningen Mijns 
Vaders heb bereid.  En nu zeg ik ...  de niet-Joden vaarwel, ja, en eveneens mijn broederen, die ik 
liefheb, totdat wij elkander voor de rechterstoel van Christus zullen ontmoeten, waar alle mensen zullen 
weten, dat mijn klederen niet met uw bloed zijn bevlekt.  De testamentmakers zijn nu dood en hun 
testament is van kracht.   
 
LEV 135:6 In Februari 1844 was Hyrum Smith vier en veertig jaren oud, en Joseph Smith was acht en 
dertig jaren oud in December 1843; en voortaan zullen hun namen onder de godsdienst-martelaars 
worden gerekend; en de lezer in iedere natie zal er aan worden herinnerd, dat het Boek van Mormon en 
dit boek van de Leer en Verbonden der kerk het beste bloed uit de negentiende eeuw hebben gekost om 
ze voor de zaligheid van een te gronde gerichte wereld voort te brengen; en indien het vuur een groene 
boom voor de heerlijkheid Gods kan verschroeien, hoe gemakkelijk zal het dan de dorre bomen 
verbranden om de wijngaard van verderf te zuiveren.  Zij leefden voor heerlijkheid, zij stierven voor 
heerlijkheid, en heerlijkheid is hun eeuwig loon.  Van eeuw tot eeuw zullen hun namen aan het 
nageslacht worden doorgegeven als kleinoden voor de geheiligden.   
 
LEV 135:7 Zij waren onschuldigaan enig misdrijf, zoals dikwijls te voren van hen was bewezen, en waren 
alleen door de samenzwering van verraders en goddeloze mensen in de gevangenis opgesloten; hun 
onschuldig bloed op de vloer van de gevangenis in Carthage is het grootzegel, gehecht aan het 
"Mormonisme", dat niet door enig gerecht op aarde kan worden verworpen, en hun onschuldig bloed op 
het wapen van de staat Illinois, met de door de Gouverneur toegezegde doch gebroken gelofte van de 
Staat, is een getuigenis voor de waarheid van het eeuwig evangelie, dat door de ganse wereld niet in 
twijfel kan worden getrokken; en hun onschuldig bloed op de banier der vrijheid, en op de grondwet van 
de Verenigde Staten, is een afgezant voor de godsdienst van Jezus Christus, die het hart van alle 
oprechte mensen onder alle natiÙn zal treffen; en hun onschuldig bloed, te zamen met het onschuldig 
bloed van alle martelaren onder het altaar, dat Johannes zag, zal tot de Here der heirscharen roepen, 
totdat Hij dat bloed op de aarde zal wreken.  Amen.   
 

Afdeling 136 
 
LEV 136:1 Het Woord en de Wil des Heren aangaande Israëls kamp en zijn reizen naar het Westen:   
 
LEV 136:2 Laat alle leden van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en zij, die 
met hen reizen, in groepen worden ingedeeld, met een verbond en belofte om alle geboden en 
inzettingen van de Here, onze God, te onderhouden.   
 
LEV 136:3 Laten de groepen worden ingedeeld met kapiteins over honderd, kapiteins over vijftig en 
kapiteins over tien, met een president en twee raadgevers aan het hoofd en onder de leiding der twaalf 
apostelen.   
 
LEV 136:4 En dit zal ons verbond zijn -- dat wij alle verordeningen des Heren zullen gehoorzamen.   
 
LEV 136:5 Laat iedere groep zich voor de reis voorzien van zoveel mogelijk trekdieren, wagens, 
levensmiddelen, kleding en andere benodigdheden.   
 
LEV 136:6 Wanneer de groepen zijn ingedeeld, laten ze dan uit alle macht te werk gaan om 
toebereidselen te treffen voor hen, die moeten blijven.   
 



LEV 136:7 Laat iedere groep met hun kapiteins en presidenten besluiten hoevelen er het volgende 
voorjaar kunnen vertrekken; kiest dan een voldoend aantal lichamelijk geschikte en bekwame mannen 
om met trekdieren, zaden en landbouwgereedschappen als pioniers te vertrekken om voor de 
voorjaarsoogst te zaaien.   
 
LEV 136:8 Laat elke groep naar verhouding van haar deel der bezittingen een evenredig gedeelte dragen 
door de armen, de weduwen, de vaderlozen mede te nemen en de gezinnen van hen, die in het leger zijn 
gegaan, opdat.  Het geroep van de weduwe en de vaderloze niet tegen dit volk opstijge tot in de oren des 
Heren.   
 
LEV 136:9 Laat iedere groep huizen en velden ter verbouwing van graan gereedmaken voor hen, die dit 
seizoen zullen achterblijven; en dit is de wil des Heren aangaande Zijn volk.   
 
LEV 136:10 Laat een ieder al zijn invloed en bezittingen aanwenden om dit volk over te brengen naar de 
plaats, waar de Here een ring van Zion zal vestigen.   
 
LEV 136:11 En indien gij dit in alle getrouwheid met een rein hart doet, zult gij worden gezegend; gij zult 
worden gezegend in uw kudden groot- en kleinvee, in uw velden, in uw huizen en in uw gezinnen.   
 
LEV 136:12 Laten Mijn dienstknechten Ezra T. Benson en Erastus Snow een groep vormen.   
 
LEV 136:13 En laten Mijn dienstknechten Orson Pratt en Wilford Woodruff een groep vormen.   
 
LEV 136:14 Laten Mijn dienstknechten Amasa Lyman en George A.  Smith eveneens een groep vormen.   
 
LEV 136:15 En wijst presidenten, kapiteins over honderd en over vijftig en over tien aan.   
 
LEV 136:16 En laten Mijn dienstknechten, die zijn aangewezen, heengaan en deze, Mijn wil, aan de 
heiligen onderwijzen, opdat zij gereed mogen zijn om naar een land van vrede te gaan.   
 
LEV 136:17 Gaat uws weegs en doet, zoals Ik u heb gezegd, en vreest uw vijanden niet; want zij zullen 
niet de macht hebben om Mijn werk tot staan te brengen.   
 
LEV 136:18 Zion zal in de door Mij bestemde tijd worden verlost.   
 
LEV 136:19 En indien iemand zal trachten zichzelf op tebouwen en Mijn raad niet zoekt, zal hij geen 
macht hebben, en zijn dwaasheid zal worden geopenbaard.   
 
LEV 136:20 Tracht alle geloften, die gij onderling maakt, na te komen, en begeert niet hetgeen uws 
broeders is.   
 
LEV 136:21 Onthoudt u van het kwaad de naam des Heren ijdel te gebruiken, want Ik ben de Here, uw 
God, ja, de God uwer vaderen, de God van Abraham, van Izak en van Jakob.   
 
LEV 136:22 Ik ben het, Die de kinderen Israëls uit Egypteland leidde; en Mijn arm is in de laatste dagen 
uitgestrekt om Mijn volk Israël te behouden.   
 
LEV 136:23 Houdt op onder elkander te twisten; houdt op van elkander kwaad te spreken.   
 
LEV 136:24 Houdt op met dronkenschap, en laat uw woorden er toe strekken elkander op te bouwen.   
 
LEV 136:25 Indien gij van uw naaste leent, moet gij teruggeven, hetgeen gij hebt geleend; en indien gij 
het niet kunt terugbetalen, gaat dan rechtstreeks tot uw naaste en vertelt het hem, opdat hij u niet 
veroordele.   
 



LEV 136:26 Indien gij iets vindt, dat uw naaste heeft verloren, moet gij ijverig nasporingen doen, totdat gij 
het hem hebt teruggegeven.   
 
LEV 136:27 Gij moet ijverig zijn in het verzorgen van hetgeen gij hebt, opdat gij een wijze rentmeester 
moogt zijn; want het is de vrije gave van de Here, uw God, en gij zijt Zijn rentmeester.   
 
LEV 136:28 Indien gij vrolijk zijt, prijst dan de Here met gezang, muziek en dans, en met een gebed van 
lof en dankzegging.   
 
LEV 136:29 Indien gij bedroefd zijt, roept dan de Here, uw God, in smeekbeden aan, opdat uw ziel 
verheugd moge zijn.   
 
LEV 136:30 Vreest uw vijanden niet, want zij zijn in Mijn handen, en Ik zal naar Mijn welbehagen met hen 
handelen.   
 
LEV 136:31 Mijn volk moet in alle dingen worden beproefd, opdat zij er op mogen worden voorbereid de 
heerlijkheid te ontvangen, die Ik voor hen heb, namelijk de heerlijkheid van Zion; en hij, die geen 
kastijding wil verdragen, is Mijn koninkrijk niet waardig.   
 
LEV 136:32 Laat hij, die onwetend is, wijsheid verwerven door zich te vernederen en de Here, zijn God, 
aan te roepen, opdat zijn ogen mogen worden geopend en hij moge zien, en zijn oren ontsloten, opdat hij 
moge horen;  
 
LEV 136:33 Want Mijn Geest wordt de wereld ingezonden om de nederigen en verslagenen te verlichten, 
en ter veroordeling der goddelozen.   
 
LEV 136:34 Uw broederen, namelijk de natie, die u heeft uitgedreven, hebben u en uw getuigenis 
verworpen;  
 
LEV 136:35 En nu komt de dag van hun rampspoed, namelijk de dagen van smart, zoals een vrouw, door 
barensnood overvallen; en hun smart zal groot zijn, tenzij zij zich spoedig bekeren, ja, zeer spoedig.   
 
LEV 136:36 Want zij doodden de profeten en hen, die tot hen werden gezonden; en zij hebben 
onschuldig bloed vergoten, dat van de grond tegen hen roept.   
 
LEV 136:37 Verwondert u daarom niet over deze dingen, want gij zijt nog niet rein; gij kunt Mijn 
heerlijkheid nog niet verdragen; doch gij zult deze aanschouwen, indien gij getrouw zijt in het nakomen 
van al Mijn woorden, die Ik u heb gegeven sedert de dagen van Adam tot Abraham, van Abraham tot 
Mozes, van Mozes tot Jezus en Zijn apostelen, en van Jezus en Zijn apostelen tot Joseph Smith, die Ik 
door Mijn engelen, Mijn dienende engelen, en door Mijn eigen stem van uit de hemelen heb geroepen om 
Mijn werk tot stand te brengen;  
 
LEV 136:38 Welks fundament hij heeft gelegd, en hij was getrouw, en Ik nam hem tot Mij.   
 
LEV 136:39 Velen hebben zich wegens zijn dood verwonderd, doch het was noodzakelijk, dat hij zijn 
getuigenis met zijn bloed zoude bezegelen, opdat hij mocht worden geÙerd, en de goddelozen 
veroordeeld.   
 
LEV 136:40 Heb Ik u niet van uw vijanden bevrijd, behalve waar Ik een getuigenis van Mijn naam heb 
achtergelaten?   
 
LEV 136:41 Hoort daarom nu, o gij volk Mijner kerk; en gij, ouderlingen, luistert te zamen; gij hebt Mijn 
koninkrijk ontvangen.   
 



LEV 136:42 Weest ijverig in het onderhouden van al Mijn geboden, opdat er geen oordelen over u komen 
en opdat uw geloof niet fale en uw vijanden over u zegevieren.  Voor het ogenblik niet meer.  Amen en 
Amen.   
 

Afdeling 137 
 
LEV 137:1 De hemelen werden ons geopend, en ik aanschouwde het celestiale koninkrijk Gods, en de 
heerlijkheid daarvan -- of ik in mijn lichaam was of daarbuiten kan ik niet zeggen.   
 
LEV 137:2 Ik zag de bovenaardse schoonheid van de poort waardoor de erfgenamen van dat koninkrijk 
zullen binnengaan, een poort als van wentelende vurige vlammen.   
 
LEV 137:3 Ook aanschouwde ik de vlammende troon Gods, waarop de Vader en de Zoon gezeten 
waren.   
 
LEV 137:4 Ik zag de prachtige straten van dat koninkrijk, die met goud geplaveid leken te zijn.   
 
LEV 137:5 Ik zag onze vader Adam en Abraham; en mijn vader en moeder; mijn broeder Alvin, die reeds 
lang geleden gestorven was.   
 
LEV 137:6 En ik vroeg mij verwonderd af hoe hij een erfenis in dat koninkrijk had ontvangen, aangezien 
hij dit leven verlaten had, voordat de Heer had aangevangen Israël voor de tweede maal te vergaderen, 
en niet gedoopt was ter vergeving van zonden.   
 
LEV 137:7 Zo sprak de stem des Heren tot mij:  allen die sterven zonder kennis van dit evangelie, doch 
die het aangenomen zouden hebben, als zij langer op aarde hadden mogen blijven, zullen erfgenaam zijn 
van het celestiale koninkrijk Gods; 
 
LEV 137:8 ook allen die van nu af aan zullen sterven, zonder kennis van het evangelie, doch die het met 
heel hun hart zouden hebben aanvaard, zullen erfgenaam zijn van dat koninkrijk;  
 
LEV 137:9 want Ik, de Heer, zal alle mensen oordelen naar hun werken, naar de verlangens van hun 
hart.   
 
LEV 137:10 Ook zag ik dat alle kinderen die sterven, eer zij de jaren der verantwoordelijkheid bereiken, 
zalig zijn in het celestiale koninkrijk des hemels.   
 

Afdeling 138 
 
LEV 138:1 Op de derde oktober van het jaar 1918 zat ik in mijn kamer en bezon mij over de Schriften.   
 
LEV 138:2 Ik dacht na over het grote zoenoffer dat de Zoon Gods had gebracht voor de verlossing der 
wereld  
 
LEV 138:3 en over de grote en heerlijke liefde die de Vader en de Zoon hadden getoond door de komst 
van de Verlosser in de wereld,  
 
LEV 138:4 opdat dank zij zijn verzoening alle mensen door gehoorzaamheid aan de beginselen van het 
evangelie zalig konden worden.   
 
LEV 138:5 Terwijl ik dit overpeinsde, gingen mijn gedachten uit naar de geschriften van de apostel 
Paulus aan de heiligen uit de beginperiode van de kerk, die verspreid over Pontus, Galatiä, Kappadociä 
en andere delen van Klein-Aziä woonden, waar het evangelie na de kruisiging van de Heer was 
gepredikt.   
 



LEV 138:6 Ik sloeg de Bijbel open en las het derde en vierde hoofdstuk van de eerste brief van Petrus.  
Meer dan ooit tevoren was ik onder de indruk van de volgende teksten:   
 
LEV 138:7 Want ook Christus heeft eens voor de zonden geleden als rechtvaardige voor de 
onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen:  Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend 
gemaakt naar de geest,  
 
LEV 138:8 in welke Hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis,  
 
LEV 138:9 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in 
de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door 
het water heen gered werden." (1 Petrus 3:18-20).   
 
LEV 138:10 Want daartoe is ook aan de doden het evangelie gebracht, opdat zij wÚl naar de mens wat 
het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch naar God wat de geest betreft, zouden leven.ö (1 
Petrus 4:6.)  
 
LEV 138:11 Terwijl ik nadacht over deze woorden der Schrift, werden de ogen van mijn begrip geopend 
en de Geest des Heren rustte op mij en ik zag de heerscharen der doden, groot en klein.   
 
LEV 138:12 En op één plaats was de ontelbare schare geesten der rechtvaardigen verzameld.  Zij waren 
getrouw geweest in het getuigenis van Jezus, toen zij in de sterfelijkheid verbleven.   
 
LEV 138:13 En zij hadden offers gebracht naar het evenbeeld van het grote offer van de Zoon van God, 
en hadden zware beproevingen doorstaan om de naam van hun Verlosser.   
 
LEV 138:14 Zij allen hadden het sterfelijk leven verlaten, met de vaste hoop op een glorierijke opstanding 
door de genade van God de Vader en zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus.   
 
LEV 138:15 Ik zag dat zij waren vervuld van vreugde en blijdschap, en zich met elkaar verheugden, 
omdat de dag van hun bevrijding nabij was.   
 
LEV 138:16 Zij waren verzameld in afwachting van de komst van de Zoon Gods naar de geestenwereld 
om hun bevrijding van de banden des doods te verklaren.   
 
LEV 138:17 Hun ingeslapen lidiaam, reeds lang tot stof vergaan, zou hersteld worden in zijn volmaakte 
vorm, been tot been, en daarop de pezen en het vlees.  De geest en het lichaam zouden herenigd 
worden, om nimmermeer gescheiden te worden, opdat zij een volheid van vreugde mochten ontvangen.   
 
LEV 138:18 Terwijl deze grote menigte wachtte en met elkaar sprak en zich verheugde op het uur van 
hun bevrijding van de ketenen des doods, verscheen de Zoon Gods en riep voor de gevangenen die 
getrouw waren geweest, de vrijheid uit.   
 
LEV 138:19 En daar predikte Hij hun het eeuwig evangelie, de leer van de opstanding en 's mensen 
verlossing van de val en -- op voorwaarde van bekering -- van hun eigen zonden.   
 
LEV 138:20 Maar naar de zondaars ging Hij niet, en onder de goddelozen en de onboetvaardigen, die 
zichzelf bezoedeld hadden toen zij nog in 't vlees vertoefden, verhief Hij zijn stem niet.   
 
LEV 138:21 En ook de opstandingen, die de getuigenissen en de waarschuwingen van de oude profeten 
hadden verworpen, zagen zijn glorierijke verschijning niet, noch aanschouwden zij zijn gelaat.   
 
LEV 138:22 Waar zij waren, heerste duisternis, maar onder de rechtvaardigen heerste vrede.   
 
LEV 138:23 En de heiligen verheugden zich in hun verlossing en bogen de knie en beleden dat de Zoon 
Gods hun Verlosser was, hun Bevrijder van de dood en van de ketenen der hel.   



 
LEV 138:24 Hun gelaat scheen helder, en de stralen uit de tegenwoordigheid des Heren rustten op hen, 
en zij zongen zijn heilige naam lof.   
 
LEV 138:25 Ik was verbaasd, want ik had begrepen dat de Heiland ongeveer drie jaar van zijn bediening 
onder de Joden en hen die van het huis Israëls waren, had doorgebracht en gepoogd hen het evangelie 
te onderwijzen en tot bekering te roepen.   
 
LEV 138:26 En toch waren er, ondanks zijn machtige werken en wonderen en zijn verkondiging van de 
waarheid, met grote macht en gezag slechts weinigen die zijn stem het oor leenden en zich in zijn 
aanwezigheid verheugden en de zaligmaking uit zijn handen ontvingen.   
 
LEV 138:27 Maar zijn bediening onder de doden bleef beperkt tot de korte spanne tijds tussen de 
kruisiging en zijn opstanding;  
 
LEV 138:28 En ik verwonderde mij over de woorden van Petrus -- dat de Zoon van God predikte aan de 
geesten, in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods 
bleef afwachten, in de dagen van Noach en ik vroeg Mij af hoe Hij in zulk een korte tijd aan die geesten 
had kunnen prediken en het nodige werk onder hen had kunnen verrichten.   
 
LEV 138:29 En terwijl ik mij verwonderde, werden mijn ogen geopend en werd mijn begrip verlevendigd, 
en ik nam waar dat de Heer zich niet persoonlijk onder de zondaars en de ongehoorzamen, die de 
waarheid hadden verworpen, begaf om hen te onderwijzen.   
 
LEV 138:30 Doch zie, uit de rechtvaardigen stelde Hij zijn heerscharen samen en koos Hij 
boodschappers, die Hij met macht en gezag bekleedde en Hij gaf hun opdracht uit te gaan en het licht 
van het evangelie te brengen aan hen die zich in duisternis bevonden, ja, aan alle geesten der mensen; 
en zo werd het evangelie aan de doden gepredikt.   
 
LEV 138:31 En de uitgekozen boodschappers gingen uit om de dag van het welbehagen des Heren uit te 
roepen en vrijheid voor de gevangenen die waren gebonden, ja, aan allen die zich wilden bekeren van 
hun zonden en het evangelie aanvaarden.   
 
LEV 138:32 Zo werd het evangelie gepredikt aan hen die in overtreding waren gestorven, zonder kennis 
van de waarheid, of in hun zonden, omdat zij de profeten hadden verworpen.   
 
LEV 138:33 Zij werden onderwezen in het geloof in God, de bekering van zonde, de plaatsvervangende 
doop ter vergeving der zonden, de gave des heiligen Geestes door handoplegging  
 
LEV 138:34 en in alle andere beginselen van het evangelie die zij moesten kennen om zich daartoe te 
bekwamen, dat zij wél, naar de mens wat het vlees betreft, mochten geoordeeld worden, doch naar God, 
wat de geest betreft, leven.   
 
LEV 138:35 En zo werd er bekendgemaakt onder de doden, groot en klein, zowel de onrechtvaardigen 
als de getrouwen, dat de verlossing tot stand was gebracht door het offer van de Zoon Gods aan het 
kruis.   
 
LEV 138:36 Zo leerde ik dat onze Verlosser tijdens zijn verblijf in de geestenwereld, zijn tijd doorbracht 
met het onderwijzen en voorbereiden van de getrouwe geesten van de profeten die in 't vlees van Hem 
hadden getuigd,  
 
LEV 138:37 opdat zij de boodschap der verlossing zouden uitdragen aan alle doden, die Hij wegens hun 
opstandigheid en overtreding, niet persoonlijk kon bezoeken, opdat zij door de bediening van zijn 
dienstknechten eveneens zijn woorden mochten horen.   
 



LEV 138:38 Onder de groten en machtigen die bijeen waren in deze grote samenkomst der 
rechtvaardigen, bevond zich onze vader Adam, de oude van dagen en vader van allen,  
 
LEV 138:39 en onze glorierijke moeder Eva, met velen van haar getrouwe dochters die door de eeuwen 
heen hadden geleefd en de ware en levende God vereerd.   
 
LEV 138:40 Abel, de eerste martelaar was er; ook zijn broeder Set, een van de machtigen, die het 
evenbeeld was van zijn vader Adam.   
 
LEV 138:41 Noach, die had gewaarschuwd voor de watervloed; Sem, de grote hogepriester; Abraham, 
de vader der Getrouwen; Isaak; Jakob; en Mozes, de grote wetgever van Israël;  
 
LEV 138:42 en Jesaja, die door profetie had verklaard dat de Verlosser gezalfd was om de gebrokenen 
van hart te genezen, om voor de gevangenen de vrijheid uit te roepen en voor de gebondenen de 
opening der gevangenis -- ook zij waren er.   
 
LEV 138:43 Ook EzechiÙl, aan wie in een visioen het grote dal vol dorre beenderen was getoond, die 
met vlees zouden worden overtrokken om voort te komen bij de opstanding der doden als levende zielen; 
LEV 138:44 Daniël, die voorzag en voorspelde dat God in de laatste dagen zijn koninkrijk zou oprichten 
dat nooit meer te gronde zou gaan en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer over zou gaan;  
 
LEV 138:45 Elia, die samen met Mozes op de Berg der Verheerlijking was;  
 
LEV 138:46 en Maleachi, de profeet die getuigde van de komst van Elia, van wie ook Moroni sprak tot de 
profeet Joseph Smith, zeggende dat hij zou komen voor de grote en geduchte dag des Heren -- ook zij 
waren er.   
 
LEV 138:47 De profeet Elia zou in het hart der kinderen de aan de vaderen gemaakte beloften planten,  
 
LEV 138:48 een afspiegeling van het grote werk dat in de bedeling van de volheid der tijden in de 
tempels moet worden gedaan, voor de verlossing der doden en de verzegeling van de kinderen aan hun 
ouders, opdat de ganse aarde bij zijn komst niet met een ban getroffen en volslagen verwoest zou 
worden.   
 
LEV 138:49 Al dezen en nog vele anderen, ja, ook de profeten die onder de Nephieten geleefd en 
getuigd hadden van de komst van de Zoon Gods, bevonden zich in deze grote samenkomst en wachtten 
op hun bevrijding.   
 
LEV 138:50 Want de doden hadden de lange afwezigheid van hun geest uit hun lichaam als een 
gevangenschap beschouwd.   
 
LEV 138:51 Dezen onderwees de Heer, en gaf hun de macht voort te komen na zijn opstanding uit de 
doden, om het koninkrijk zijns Vaders binnen te gaan en daar gekroond te worden met onsterfelijkheid en 
eeuwig leven,  
 
LEV 138:52 om van die tijd af hun werk voort te zetten, zoals de Heer had beloofd, en alle zegeningen te 
ontvangen, die aan hen voorbehouden zijn die Hem liefhebben.   
 
LEV 138:53 De profeet Joseph Smith en mijn vader Hyrum Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford 
Woodruff en andere uitverkoren geesten die waren aangewezen om voort te komen in de volheid der 
tijden en mede de grondslag te leggen voor het grote werk der laatste dagen,  
 
LEV 138:54 waaronder het bouwen van tempels en het daarna verrichten van verordeningen ter 
verlossing van de doden, waren ook in de geestenwereld.   
 



LEV 138:55 Ik zag dat zij ook behoorden tot de edelen en groten die in het begin waren uitgekozen 
heersers in de kerk van God te zijn.   
 
LEV 138:56 Zelfs voordat zij waren geboren, ontvingen zij, met vele anderen, hun eerste lessen in de 
wereld der geesten en werden voorbereid om in de bestemde tijd des Heren voort te komen en in zijn 
wijngaard te werken voor de zaligmaking van de zielen der mensen.   
 
LEV 138:57 Ik zag de getrouwe ouderlingen van deze bedeling, wanneer zij het sterfelijke leven verlaten, 
hun werk voortzetten door het evangelie van bekering en verlossing door het offer van de eniggeboren 
Zoon van God, te prediken onder hen die zich in de grote wereld van de geesten der doden in duisternis 
bevinden en door zonde gebonden zijn.   
 
LEV 138:58 De doden die zich bekeren, zullen worden verlost, door gehoorzaamheid aan de 
verordeningen van het huis Gods,  
 
LEV 138:59 en wanneer zij de prijs voor hun overtredingen hebben betaald en zijn gereinigd, dan zullen 
zij loon naar werken ontvangen, want zij zijn erfgenaam van de zaligheid.   
 
LEV 138:60 Zo werd het visioen van de verlossing der doden mij geopenbaard, en ik getuig hiervan, en ik 
weet dat dit getuigenis waar is, door de zegen van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus.  Zo zij het.  
Amen.   
 



De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
 

De Artikelen des Geloofs 
 
1. Wij geloven in God, de Eeuwige Vader, Zijn Zoon Jezus Christus, en in de Heilige Geest. 
 
2. Wij geloven dat de mens zal worden bestraft voor zijn eigen zonden en niet wegen Adams 

overtreding. 
 
3. Wij geloven dat dank zij de verzoening van Christus alle mensen door gehoorzaamheid aan de 

wetten en verordeningen van het Evangelie zalig kunnen worden. 
 
4. Wij geloven dat de fundamentele beginselen en verordeningen van het evangelie zijn: ten eerste, 

geloof in de Here Jezus Christus; ten tweede, bekering; ten derde, doop door onderdompeling tot 
vergeving der zonden; ten vierde, oplegging der handen voor de gave des Heiligen Geestes. 

 
5. Wij geloven dat men om het Evangelie te prediken en de verordeningen ervan te bedienen, van 

Godswege moet worden geroepen, door profeten en door oplegging der handen van hen die 
daartoe het gezag bezitten. 

 
6. Wij geloven in dezelfde organisatie die in de vroegchristelijke Kerk voorkwam, namelijk: 

apostelen, profeten, herders, leraars, evangelisten enz. 
 
7. Wij geloven in de gave van talen, in profetie, openbaring, visioenen, gezondmaking, uitlegging 

van talen, enz. 
 
8. Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is, voor zover de vertaling juist is; wij geloven ook 

dat het Boek van Mormon het woord van God is. 
 
9. Wij geloven alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij in onze tijd openbaart, en wij geloven 

dat Hij nog vele heerlijke en belangrijke dingen van het Koninkrijk Gods zal openbaren. 
 
10. Wij geloven in de letterlijke vergadering van Israël en in de herstelling van de tien stammen; dat 

Zion (het nieuwe Jeruzalem) zal worden gebouwd op het Amerikaanse vasteland; dat Christus in 
eigen persoon op aarde zal regeren; en dat de aarde zal worden vernieuw en haar 
paradijsheerlijkheid zal ontvangen. 

 
11. Wij eisen het goed recht de almachtige God te vereren volgens de stem van ons eigen geweten, 

en kenne alle mensen hetzelfde goed recht toe, hoe, waar of wat zij ook mogen vereren. 
 
12. Wij geloven onderworpen te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en 

overheidsdienaren, en de wet te moeten gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden. 
 
13. Wij geloven eerlijk te moeten zijn, trouw, kuis, welwillend, deugdzaam, en goed te moeten doen 

aan alle mensen; met recht mogen we zeggen dat we de aansporing van Paulus volgen: wij 
geloven alle dingen, wij hopen alle dingen, wij hebben veel dingen verdragen en hopen alle 
dingen te kunnen verdragen. Als er iets deugdelijk, liefelijk, eervol of prijzenswaardig is, streven 
wij dat na. 

-- Joseph Smith 
 



The  
Pearl of Great Price 

 
Selections from 

Het Boek van Mozes 
 

An extract from the translation of the Bible as revealed to Joseph Smith the Prophet, 
June 1830 – February 1831. 

 
Hoofdstuk 1 
(June 1830) 

 
1:1 De woorden van God, die Hij tot Mozes sprak, toen Mozes op een zeer hoge berg was 
opgenomen.   
 
1:2 En hij zag God van aangezicht tot aangezicht, en Hij sprak met hem, en de heerlijkheid Gods was 
op Mozes; daarom kon Mozes Zijn tegenwoordigheid verdragen.   
 
1:3 En God sprak tot Mozes, zeggende:  Zie, Ik ben de Here God, de Almachtige, en Eindeloos is 
Mijn Naam; want Ik ben zonder begin der dagen of einde der jaren; en is dit niet eindeloos?   
 
1:4 En zie, gij zijt Mijn zoon; zie daarom, en Ik zal u de werken Mijner handen tonen, maar niet alle, 
want Mijn werken zijn zonder einde, en eveneens Mijn woorden, want ze eindigen nimmer.   
 
1:5 Daarom kan niemand al Mijn werken aanschouwen, tenzij hij al Mijn heerlijkheid aanschouwe; en 
niemand kan al Mijn heerlijkheid aanschouwen en nadien in het vlees op de aarde verblijven.   
 
1:6 En Ik heb een werk voor u, Mozes, Mijn zoon; en gij zijt naar de gelijkenis van Mijn Enig 
geborene, en Mijn Eniggeborene is en zal zijn de Heiland, want Hij is vol genade en waarheid; maar 
naast Mij is er geen God, en alle dingen zijn aanwezig bij Mij, want Ik ken ze alle.   
 
1:7 En nu, zie, dit ene ding toon Ik u, Mozes, Mijn zoon; want gij zijt in de wereld, en nu toon Ik het u.   
 
1:8 En het geschiedde dat Mozes toezag en de wereld aanschouwde waarop hij was geschapen; en 
Mozes zag de wereld en haar einden, en alle mensenkinderen die worden en werden geschapen; 
hierover verbaasde en verwonderde hij zich zeer.   
 
1:9 En de tegenwoordigheid Gods onttrok zich aan Mozes, zodat Zijn heerlijkheid niet op Mozes 
rustte; en Mozes was aan zichzelf overgelaten.  En omdat hij aan zichzelf was overgelaten, viel hij ter 
aarde.   
 
1:10 En het geschiedde dat vele uren verliepen, alvorens Mozes wederom de natuurlijke krachten van 
een mens terugkreeg; en hij zeide tot zichzelf:  Hierdoor weet ik nu dat de mens niets is, hetgeen ik 
nimmer had verondersteld.   
 
1:11 Doch nu hebben mijn eigen ogen God aanschouwd, echter niet mijn natuurlijke, maar mijn 
geestelijkeogen, want mijn natuurlijkeogen zouden [Hem] niet hebben kunnen aanschouwen, want ik zou 
in Zijn tegenwoordigheid zijn verdord en gestorven; maar Zijn heerlijkheid rustte op mij, en ik 
aanschouwde Zijn aangezicht, want ik werd van gedaante veranderd voor Zijn aangezicht.   
 
1:12 En het geschiedde dat toen Mozes deze woorden had gezegd, ziet Satan kwam om hem te 
verzoeken, zeggende:  Mozes, mensenkind, aanbid mij.   
 
1:13 En het geschiedde dat Mozes Satan aanzag en zeide:  Wie zijt gij?  want zie, ik ben een zoon 
van God, naar de gelijkenis van Zijn Eniggeborene; en waar is uw heerlijkheid, dat ik u zou aanbidden?   
 



1:14 Want zie, ik kon God niet aanschouwen, tenzij Zijn heerlijkheid op mij kwam en ik voor Zijn 
aangezicht werd versterkt.  Doch u kan ik aanschouwen in de natuurlijke mens.  Is het niet gewisselijk 
zo?   
 
1:15 Gezegend zij de Naam van mijn God, want Zijn Geest heeft zich niet geheel aan mij onttrokken, 
of waar is anders uw heerlijkheid?  want mij is het duisternis!  En ik kan tussen u en God onderscheiden, 
want God zeide tot mij:  aanbid God, want Hem alleen zult gij dienen.   
 
1:16 Ga weg, Satan; bedrieg mij niet; want God zeide tot mij:  Gij zijt naar de gelijkenis van Mijn 
Eniggeborene.   
 
1:17 En Hij gaf mij eveneens geboden, toen Hij uit het brandende braambos tot mij riep:  Roep God 
aan in de naam van Mijn Eniggeborene, en aanbid Mij.   
 
1:18 En verder zeide Mozes:  Ik zal niet ophouden God aan te roepen, ik heb Hem nog andere dingen 
te vragen, want Zijn heerlijkheid heeft op mij gerust; daardoor kan ik onderscheiden tussen Hem en u.  
Ga weg van hier, Satan.   
 
1:19 Toen nu Mozes deze woorden had gezegd, riep Satan met luider stemme, geselde de 
aardbodem, en gebood, zeggende:  Ik ben de Eniggeborene, aanbid mij.   
 
1:20 En het geschiedde dat Mozes zeer begon te vrezen; en toen hij begon te vrezen, zag hij het 
bittere der hel.  Doch hij riep God aan, en ontving kracht, en gebood:  Ga weg van mij, Satan, want ik wil 
alleen deze ene God aanbidden, Die de God der heerlijkheid is.   
 
1:21 En Satan nu begon te sidderen, en de aarde beefde; en Mozes ontving kracht en riep God aan, 
zeggende:  In de Naam van de Eniggeborene, ga weg van hier, Satan.   
 
1:22 En het geschiedde dat Satan riep met luider stemme, met geween, geweeklaag en knersing der 
tanden; en hij ging weg, uit de tegenwoordigheid van Mozes, zodat hij hem niet zag.   
 
1:23 Mozes nu getuigde hiervan, maar wegens goddeloosheid is het niet onder de mensenkinderen te 
vinden.   
 
1:24 En het geschiedde dat toen Satan uit de tegenwoordigheid van Mozes was weggegaan, Mozes, 
vervuld met de Heilige Geest, Die getuigt van de Vader en de Zoon, zijn ogen ten hemel ophief;  
 
1:25 En hij riep de naam van God aan, en aanschouwde wederom Zijn heerlijkheid, want ze rustte op 
hem; en hij hoorde een stem die zeide:  Gezegend zijt gij, Mozes, want Ik, de Almachtige, heb u gekozen, 
en gij zult sterker worden gemaakt dan vele wateren; want ze zullen uw gebod gehoorzamen alsof gij 
God waart.   
 
1:26 En zie, Ik ben met u, ja, tot het einde uwer dagen; want gij zult Mijn volk, Mijn uitverkoren volk 
Isradl, uit de slavernij verlossen.   
 
1:27 En het geschiedde dat terwijl de stem nog sprak, Mozes toezag en de aarde aanschouwde, ja, de 
gehele aarde; en er was geen deeltje dat hij niet aanschouwde, het onderscheidende door de Geest 
Gods.   
 
1:28 En hij aanschouwde eveneens de inwoners der aarde, en er was geen ziel die hij niet 
aanschouwde, en hij onderscheidde hen door de Geest Gods; en hun aantal was groot, ontelbaar als het 
zand dat aan de oever der zee is.   
 
1:29 En hij zag vele landen; en ieder land werd aarde genoemd, en er waren inwoners op de ganse 
aarde.   
 



1:30 En het geschiedde dat Mozes God aanriep, zeggende:  Zeg mij, bid ik U, waarom deze dingen 
aldus zijn, en waardoor Gij ze hebt gemaakt?   
 
1:31 En ziet, de heerlijkheid des Heren rustte op Mozes, zodat Mozes in de tegenwoordigheid van 
God stond en van aangezicht tot aangezicht met Hem sprak.  En de Here God zeide tot Mozes:  Voor 
Mijn eigen oogmerk heb ik deze dingen gemaakt.  Hier is wijsheid en ze verblijft in Mij.   
 
1:32 En door het Woord Mijner macht, Hetwelk Mijn Eniggeboren Zoon is, Die vol genade en waarheid 
is, heb Ik ze geschapen.   
 
1:33 En ontelbare werelden heb Ik geschapen; en ook deze heb Ik voor Mijn eigen oogmerk 
geschapen; en Ik schiep ze door de Zoon, Die Mijn Eniggeborene is.   
 
1:34 En de eerste van alle mensen heb Ik Adam genoemd, hetgeen betekent velen.   
 
1:35 Maar ik spreek tot u slechts van deze aarde en haar inwoners, Want zie, er zijn vele werelden, 
die door het Woord Mijner macht zijn voorbijgegaan.  En er zijn vele werelden, die nu bestaan, en voor de 
mens zijn ze ontelbaar; maar bij Mij zijn alle dingen geteld, want ze zijn de Mijne en ik ken ze.   
 
1:36 En het geschiedde dat Mozes tot de Here sprak, zeggende:  Wees Uw dienstknecht genadig, o 
God, en vertel mij aangaande deze aarde en haar inwoners, en eveneens aangaande de hemelen, en 
dan zal Uw dienstknecht tevreden zijn.   
 
1:37 En de Here God sprak tot Mozes, zeggende:  De hemelen zijn vele, en ze zijn ontelbaar voor de 
mens; doch bij Mij zijn ze geteld, want ze zijn de Mijne.  38 En zoals de ene aarde met haar hemelen zal 
voorbijgaan, zo zal er een andere komen; en er is geen einde aan Mijn werken, evenmin aan Mijn 
woorden.   
 
1:39 Want zie, dit is Mijn werk en Mijn heerlijkheid- de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de 
mens tot stand te brengen.   
 
1:40 En nu, Mozes, Mijn zoon, zal Ik tot u spreken aangaande deze aarde waarop gij staat; en gij moet 
de dingen die Ik zal spreken, opschrijven.   
 
1:41 En ten dage dat de kinderen der mensen Mijn woorden als niets zullen achten, en vele uit het 
boek dat gij zult schrijven, zullen wegnemen, zie, dan zal Ik een ander verwekken, gelijk u; en ze zullen 
wederom onder de mensenkinderen te vinden zijn -- onder zovelen, als er zullen geloven.   
 
1:42 (Deze woorden werden tot Mozes gesproken op de berg, waarvan de naam onder de 
mensenkinderen niet bekend zal zijn.  En nu worden ze tot u gesproken.  Toon ze niemand, behalve hun 
die geloven.  Zo zij het.  Amen.)  
 

Hoofdstuk 2 
(June - October 1830) 

 
2:1 En het geschiedde, dat de Heere tot Mozes sprak, zeggende:  Zie, Ik openbaar u de dingen van 
dezen hemel en deze aarde; schrijf de woorden op, die Ik spreek.  Ik ben het begin en het Einde, de 
almachtige God; door Mijn Eniggeborene schiep Ik deze dingen; ja, in den beginne schiep Ik den hemel, 
en de aarde, waarop gij staat.   
 
2:2 De aarde nu was woest en ledig, en Ik liet duisternis op den vloed komen; en Mijn Geest zweefde 
over de wateren, want Ik ben God.   
 
2:3 En Ik, God, zeide:  Daar zij licht!  En daar werd licht.   
 



2:4 En Ik, God, zag het licht; en dat licht was goed.  En Ik, God, maakte scheiding tussen het licht en 
de duisternis.   
 
2:5 En Ik, God, noemde het licht dag, en duisternis noemde Ik nacht; en dit deed Ik door het Woord 
Mijner macht, en het geschiedde, gelijk Ik gesproken had.  Toen was het avond geweest, en het was 
morgen geweest, de eerste dag.   
 
2:6 En verder zeide Ik, God:  Daar zij een uitspansel in het midden der wateren!  en het geschiedde, 
gelijk Ik gesproken had.  En Ik zeide:  Het make scheiding tussen wateren en wateren!  En het 
geschiedde.   
 
2:7 En Ik, God, maakte dat uitspansel, en Ik maakte scheiding tussen de wateren, ja, tussen de grote 
wateren, die onder het uitspansel waren, en de wateren die boven het uitspansel waren.  En het was, 
gelijk Ik gesproken had.   
 
2:8 En Ik, God, noemde het uitspansel hemel; toen was het avond geweest, en het was morgen 
geweest, de tweede dag.   
 
2:9 En Ik, God, zeide:  Dat de wateren onder den hemel in TTn plaats vergaderd worden!  En het 
was alzo.  En Ik, God, zeide:  dat er droog land zij!  En het was alzo.   
 
2:10 En Ik, God, noemde het droge land aarde, en de vergadering der wateren noemde Ik de zee; en 
Ik, God, zag, dat al hetgeen Ik had gemaakt, goed was.   
 
2:11 En Ik, God, zeide:  Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, de vruchtboom, 
dragende vrucht naar zijn aard, en het geboomte, dragende vrucht, welks zaad daarin zij op de aarde!  
En het was, gelijk Ik gesproken had.   
 
2:12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, ieder kruid, zaadzaaiende naar zijn aard, en het 
geboomte, dragende vrucht, welks zaad daarin ware, naar zijn aard.  En Ik, God, zag, dat al hetgeen Ik 
had gemaakt, goed was.   
 
2:13 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.   
 
2:14 En Ik, God, zeide:  dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen 
den dag en den nacht; en dat zij zijn tot tekenen, en tot gezette tijden, en tot dagen en tot jaren!   
 
2:15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde!  En het was 
alzo.   
 
2:16 En Ik, God, maakte twee grote lichten; het grote licht tot heerschappij des daags, en het kleine 
licht tot heerschappij des nachts, en het grote licht was de zon, en het kleine licht was de maan; en de 
sterren werden eveneens volgens Mijn woord gemaakt.   
 
2:17 En Ik, God, stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.   
 
2:18 En de zon om te heersen op den dag, en de maan om te heersen in den nacht, en om scheiding 
te maken tussen het licht en de duisternis.  En Ik, God, zag, dat al wat Ik had gemaakt, goed was.   
 
2:19 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.   
 
2:20 En Ik, God, zeide:  Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; 
en dat het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!   
 



2:21 En Ik, God, schiep de grote walvissen, en alle krioelende levende ziel, welke de wateren 
overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard.  En Ik, God, 
zag, dat al hetgeen Ik had geschapen, goed was.   
 
2:22 En Ik, God, zegende ze, zeggende:  Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt u, en vervult de wateren 
in de zee; en het gevogelte vermenigvuldige zich op de aarde!   
 
2:23 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag.   
 
2:24 En Ik, God, zeide:  De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en 
groot gedierte der aarde, naar hun aard!  En het was alzo.   
 
2:25 En Ik, God, maakte het groot gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al 
het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard.  En Ik, God, zag, dat alles goed was.   
 
2:26 En Ik, God, zeide tot Mijn Eniggeborene, Die sedert den beginne bij Mij was:  Laat Ons mensen 
maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.  En het was alzo.  En Ik, God, zeide:  Dat zij heerschappij 
hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele 
aarde, en over al het kruipende gedierte, dat op de aarde kruipt.   
 
2:27 En Ik, God, schiep den mens naar Mijn beeld; naar het beeld van Mijn Eniggeborene schiep Ik 
hem; man en vrouw schiep Ik ze.   
 
2:28 En Ik, God, zegende hen, en zeide tot hen:  Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt u, en vervult 
de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des 
hemels, en over al het gedierte, dat zich op de aarde beweegt!   
 
2:29 En Ik, God, zeide tot den mens:  Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op 
de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht zijn zal; het zij u tot spijze!   
 
2:30 En aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende 
gedierte op de aarde, waaraan Ik het leven geef, zal al het reine kruid tot spijze worden gegeven.  En het 
was zo als Ik gesproken had.   
 
2:31 En Ik, God, zag al wat Ik gemaakt had, en ziet, al wat Ik gemaakt had was zeer goed.  Toen was 
het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.   
 

Hoofdstuk 3 
(June – October 1830) 

 
3:1 Alzo waren volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir.   
 
3:2 Als nu Ik, God, op den zevenden dag volbracht had Mijn werk, en al wat Ik gemaakt had, heb Ik 
gerust op den zevenden dag van al Mijn werk, en al wat Ik gemaakt had was volbracht.  En Ik, God, zag, 
dat het goed was.   
 
3:3 En Ik, God, heb den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Ik op denzelven gerust 
heb van al Mijn werk, hetwelk Ik, God, geschapen en gemaakt had.   
 
3:4 En nu, zie, Ik zeg u, dat dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden; 
ten dage dat Ik, de Heere God, den hemel en de aarde maakte.   
 
3:5 En allen struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot; want 
Ik, de Heere God, heb alle dingen, waarvan Ik heb gesproken, geestelijk geschapen, eer ze in hun 
natuurlijken staat op den aardbodem waren.  Want Ik, de Heere God, had het niet doen regenen op de 
aarde.  En Ik, de Heere God, had alle mensenkinderen geschapen, maar nog geen mens om den 



aardbodem te bouwen; want Ik had hen in den hemel geschapen; en er was nog geen vlees op de aarde, 
noch in het water, noch in de lucht.   
 
3:6 Maar Ik, de Heere God, sprak, en een damp ging op uit de aarde, en bevochtigde den gansen 
aardbodem.   
 
3:7 En Ik, de Heere God, formeerde den mens uit het stof der aarde, en blies in zijn neusgaten den 
adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel, het eerste vlees op de aarde, en ook de eerste 
mens; nochtans waren alle dingen voordien geschapen, maar geestelijk waren zij geschapen en gemaakt 
naar Mijn woord.   
 
3:8 En Ik, de Heere God, plantte een hof in Eden, tegen het oosten, en aldaar stelde Ik den mens, 
dien Ik geformeerd had.   
3:9 En Ik, de Heere God, deed alle boom op natuurlijke wijze uit het aardrijk spruiten, begeerlijk voor 
het gezicht des mensen; en de mens kon hem aanschouwen.  En hij werd ook een levende ziel.  Want hij 
was geestelijk ten dage dat Ik hem schiep; want hij verbleef in de sfeer, waarin Ik, God, hem geschapen 
had, ja, al wat Ik voor het gebruik des mensen bereid had; en de mens zag, dat het goed tot spijze was.  
En Ik, de Heere God, plantte ook den boom des levens in het midden van den hof, en ook den boom der 
kennis des goeds en des kwaads.   
 
3:10 En Ik, de Heere God, deed een rivier voortgaan uit Eden om den hof te bewateren; en deze werd 
vandaar verdeeld, en werd tot vier hoofden.   
 
3:11 En Ik, de Heere God, noemde de eerste rivier Pison, en deze omloopt het ganse land Havila, 
waar Ik, de Heere God, veel goud geschapen had.   
 
3:12 En het goud van dat land was goed, en daar was bedolah, en de steen sardonix.   
 
3:13 En de naam der tweede rivier was Gihon; deze omloopt het ganse land Ethiopid [Cusch].   
 
3:14 En de naam der derde rivier was Hiddekel; deze gaat naar het oosten van Assyrid [Assur].  En de 
vierde rivier was de Eufraat [Frath].   
 
3:15 En Ik, de Heere God, nam den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en 
dien te bewaren.   
 
3:16 En Ik, de Heere God, gebood den mens, zeggende.:  Van allen boom dezes hofs moogt gij 
vrijelijk eten;  
 
3:17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; nochtans 
moogt gij voor uzelf kiezen, want dit is u geven, maar bedenk, dat Ik het verbied, want ten dage, dat gij 
daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.   
 
3:18 En Ik, de Heere God, zeide tot Mijn Eniggeborene, dat het niet goed was, dat de mens alleen 
ware.  Daarom zal Ik een hulpe maken, die hem gelijkwaardig is.   
 
3:19 En Ik, de Heere God, formeerde uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des 
hemels; en Ik gebood ze naar Adam te gaan, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en ook deze waren 
levende zielen; want Ik, God, had in ze den adem des levens geblazen, en geboden, dat de naam van 
alle levende ziel zou zijn, zo als Adam ze noemen zoude.   
 
3:20 En Adam gaf namen aan al het vee, en aan het gevogelte des hemels, en aan al het gedierte des 
velds; maar aangaande Adam, er was geen hulpe, die hem gelijkwaardig was.   
 
3:21 Toen deed Ik, de Heere God, een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Ik nam een van 
zijn ribben, en sloot op dezelve plaats het vlees toe.   



 
3:22 En Ik, de Heere God, bouwde de ribbe, die Ik van den mens genomen had, tot een vrouw, en Ik 
bracht haar tot den mens.   
 
3:23 Toen zeide Adam:  Ik weet nu, dat deze is been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees!  
Men zal haar Manninne heten, omdat ze uit den man genomen is.   
 
3:24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen TTn 
vlees zijn.   
 
3:25 En zij waren beiden naakt, de man en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.   
 

Hoofdstuk 4 
(June – October 1830) 

 
4:1 En Ik, de Heere God, sprak tot Mozes, zeggende:  Die satan, dien gij in den naam van Mijn 
Eniggeborene hebt geboden, is dezelfde, die sedert den beginne was; en hij kwam voor Mij, zeggende:  
Zie, hier ben ik, zend mij, ik wil Uw zoon zijn, en ik zal het ganse mensdom verlossen, dat niet TTn ziel 
verloren ga, en ik zal het voorzeker doen; geef mij daarom Uw eer!   
 
4:2 Maar zie, Mijn Zoon, Die sedert den beginne Mijn Geliefde en Mijn Uitverkorene was, zeide tot 
Mij:  Vader, Uw wil geschiede, en Uw zij de heerlijkheid, in der eeuwigheid.  3 Omdat die Satan tegen Mij 
rebelleerde, en den vrijen wil van den mens zocht te vernietigen, dien Ik, de Heere God, hem had 
gegeven, en ook omdat Ik hem Mijn eigen macht moest geven, deed Ik hem door de macht van Mijn 
Eniggeborene nederwerpen.   
 
4:4 En hij werd Satan, ja, de duivel, de vader van alle leugen, om de mensen te misleiden en te 
verblinden, en om hen gevankelijk weg te voeren naar zijn wil, allen, die niet naar Mijn stem zouden 
luisteren.   
 
4:5 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk Ik, de Heere God, gemaakt had.   
 
4:6 En Satan hitste het hart der slang op (want hij had er velen achter zich afgetrokken), en hij zocht 
ook Eva te bedriegen, want hij kende het voornemen Gods niet, en daarom zocht hij de wereld te 
vernietigen.   
 
4:7 En hij zeide tot de vrouw:  Is het ook, dat God gezegd heeft:  Gijlieden zult niet eten van allen 
boom des hofs?  (En hij sprak bij monde van de slang.)  
 
4:8 En de vrouw zeide tot de slang:  Van de vrucht der bomen des hofs mogen wij eten;  
 
4:9 Maar van de vrucht des booms, dien gij in het midden des hofs ziet, heeft God gezegd:  Gij zult 
van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.   
 
4:10 Toen zeide de slang tot de vrouw:  Gij zult geenszins sterven;  
 
4:11 Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult 
als de goden wezen, kennende het goed en het kwaad.   
 
4:12 En toen de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust werd voor de ogen, 
ja, een boom, die begeerlijk was om haar wijs te maken, nam zij van zijn vrucht en at; en zij gaf ook aan 
haar man bij haar, en hij at.   
 
4:13 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij steeds naakt waren; en zij 
hechtten vijgebladeren samen, en maakten zich schorten.   
 



4:14 En wandelende in den hof, in de koelte des daags, hoorden zij de stem van den Heere God; en 
Adam en zijn vrouw gingen zich verbergen in het geboomte des hofs, voor het aangezicht van den Heere 
God.   
 
4:15 En Ik, de Heere God, riep Adam, en zeide tot hem:  Waar gaat gij heen?   
 
4:16 En hij zeide:  Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik zag, dat ik naakt was; daarom 
verborg ik mij.   
 
4:17 En Ik, de Heere God, zeide tot Adam:  Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt?  Hebt gij 
van dien boom gegeten, van welken Ik u geboden heb, dat gij daarvan niet eten zoud, daar gij anders 
voorzeker zoud sterven?   
 
4:18 Toen zeide de man:  De vrouw, die Gij mij gegeven hebt, en van wie Gij geboden hebt, dat zij bij 
mij moet blijven, die heeft mij van de vrucht des booms gegeven, en ik heb gegeten.   
 
4:19 En Ik, de Heere God, zeide tot de vrouw:  Wat is dit, dat gij gedaan hebt?  En de vrouw zeide:  
De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.   
 
4:20 Toen zeide Ik, de Heere God, tot die slang:  Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zult gij vervloekt zijn 
boven al het vee, en boven al het gedierte des velds!  Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de 
dagen uws levens.   
 
4:21 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad; en Hij zal 
u den kop vermorzelen, en gij zult Hem de verzenen vermorzelen.   
 
4:22 Tot de vrouw zeide Ik, de Heere God:  Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart en uw dracht.  Met 
smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.   
 
4:23 En tot Adam zeide Ik, de Heere God:  Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van 
de vrucht van dien boom gegeten, waarvan Ik u geboden had, zeggende:  Gij zult daarvan niet eten, zo 
zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens.   
 
4:24 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten.   
 
4:25 In het zweet uws aanschijns zuIt gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert -- want gij zult 
voorzeker sterven -- omdat gij daaruit genomen zijt; want gij waart stof, en tot stof zult gij wederkeren.   
 
4:26 Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Eva, omdat zij de moeder aller levenden was; want 
aldus heb Ik, de Heere God, de eerste aller vrouwen genoemd, die velen zijn.   
 
4:27 En Ik, de Heere God, maakte voor Adam en ook voor zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze 
hun aan.   
 
4:28 Toen zeide Ik, de Heere God, tot Mijn Eniggeborene:  Zie, de mens is geworden als Onzer een, 
kennende het goed en het kwaad!  Nu dan, opdat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom 
des levens, en ete, en leve in eeuwigheid,  
 
4:29 Zo zal Ik, de Heere God, hem uit den hof van Eden verzenden, om den aardbodem te bouwen, 
waaruit hij genomen is;  
 
4:30 Want zo waarachtig als Ik, de Heere God, leef, kunnen Mijn woorden niet ledig wederkeren, want 
zo als ze uit Mijn mond voortgaan, moeten ze worden vervuld.   
 
4:31 Derhalve dreef Ik den mens uit, en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een 
vlammend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om te bewaken den weg tot den boom des levens.   



 
4:32 (En dit zijn de woorden die Ik tot Mijn dienstknecht Mozes gesproken heb, en ze zijn waar, 
overeenkomstig Mijn wil; nu heb Ik ze tot u gesproken.  Zie toe, dat gij ze niemand toont, behalve hun die 
geloven, totdat Ik u dit gebied.  Amen.)  
 

Hoofdstuk 5 
(June - October 1830) 

 
5:1 En nadat Ik, de Heere God, hen uitgedreven had, geschiedde het, dat Adam den aardbodem 
begon te bouwen, en heerschappij te hebben over al het gedierte des velds, en zijn brood te eten in het 
zweet zijns aanschijns, gelijk Ik, de Heere, hem geboden had.  En ook Eva, zijn vrouw, arbeidde met 
hem.   
 
5:2 En Adam bekende zijn vrouw, en zij baarde hem zonen en dochteren, en zij begonnen zich te 
vermenigvuldigen, en de aarde te vervullen.   
5:3 En van dien tijd af begonnen de zonen en dochteren van Adam zich twee aan twee over het 
aardrijk te verspreiden, en den aardbodem te bouwen, en kudden te hoeden; en ook zij gewonnen zonen 
en dochteren.   
 
5:4 En Adam en Eva, zijn vrouw, riepen den Naam des Heeren aan, en zij hoorden de stem des 
Heeren van den weg tot den hof van Eden, tot hen sprekende, maar zij zagen Hem niet, want zij waren 
uit Zijn tegenwoordigheid gesloten.   
 
5:5 En Hij gebood hun, dat zij den Heere, hun God, aanbaden, en de eerstelingen hunner kudden 
offerden als offerande aan den Heere.  En Adam gehoorzaamde aan de geboden des Heeren.   
 
5:6 En na vele dagen verscheen er een engel des Heeren aan Adam, zeggende:  Waarom offert gij 
offeranden aan den Heere?  En Adam zeide tot hem:  Ik weet het niet, maar de Heere heeft het mij 
geboden.   
 
5:7 En toen sprak de engel, zeggende:  Dit is een gelijkenis van de offerande van den Eniggeborene 
des Vaders, Die vol van genade en waarheid is.   
 
5:8 Daarom zult gij alles, wat gij doet, in den Naam des Zoons doen, en gij zult u bekeren, en God 
voor altoos in den Naam des Zoons aanroepen.   
 
5:9 En te dien dage viel de Heilige Geest, Die getuigt van den Vader en den Zoon, op Adam, 
zeggende:  Ik ben Eniggeborene des Vaders, sedert den beginne, nu, en in eeuwigheid, opdat gij, die 
immers gevallen zijt, en alle mensen verlost worden, ja, allen, die willen.   
 
5:10 En te dien dage prees Adam God, en hij werd vervuld, en begon te profeteren aangaande alle 
geslachten der aarde, zeggende:  Geprezen zij de Naam van God, want wegens mijn overtreding zijn 
mijn ogen geopend, en in dit leven zal ik vreugde hebben, en wederom in het vlees zal ik God 
aanschouwen.   
 
5:11 En Eva, zijn vrouw, hoorde dit alles, en was verheugd, zeggende:  Ware het niet, dat wij 
overtreden hadden, dan zouden wij nimmer zaad hebben gehad, en nimmer het goed en het kwaad, en 
de vreugde onzer verlossing hebben gekend, noch het eeuwige leven, dat God allen gehoorzamen geeft.   
 
5:12 En Adam en Eva prezen den Naam van God, en zij maakten hun zonen en dochteren alles 
bekend.   
 
5:13 En satan kwam onder hen, zeggende:  Ik ben ook een zoon Gods.  En hij gebood hun, zeggende:  
Gelooft het niet.  En zij geloofden het niet; en zij hadden satan liever dan God.  En van dien tijd af 
begonnen de mensen vleselijk, natuurlijk en duivels te worden.   
 



5:14 En de Heere God maande overal de mensen aan door den Heiligen Geest, en gebood hun, dat 
zij zich bekeerden;  
 
5:15 En zovelen als er in den Zoon geloofden, en zich van hun zonden bekeerden, zouden zalig 
worden; en zovelen als er niet geloof den, en zich niet bekeerden, zouden verdoemd worden:  en de 
woorden gingen als een vast besluit uit mond Gods uit; daarom moeten ze vervuld worden.   
 
5:16 En Adam en Eva, zijn huisvrouw, hielden niet op God aan te roepen.  En Adam bekende Eva, zijn 
huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kain, en zeide:  Ik heb een man van den Heere verkregen!  
mogelijk zal hij Zijn woorden niet verwerpen.  Doch zie, Kain luisterde er niet naar, zeggende:  Wie is de 
Heere, dat ik Hem zoude kennen?   
 
5:17 En zij werd weder zwanger, en baarde zijn broeder Abel.  En Abel luisterde naar de stem des 
Heeren.  En Abel was schaapherder, en Kain was landbouwer.   
 
5:18 En Kain had Satan liever dan God.  En Satan gebood hem, zeggende:  Breng den Heere een 
offer.   
 
5:19 En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kain van de vrucht des lands den Heere offer 
bracht.   
 
5:20 En Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijner kudde, en van hun vet.  En de Heere zag Abel 
en zijn offer aan;  
 
5:21 Maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan.  Satan nu wist dit, en het behaagde hem.  Toen ontstak 
Kain zeer, en zijn aangezicht verviel.   
 
5:22 En de Heere zeide tot Kain:  Waarom zijt gij ontstoken?  waarom is uw aangezicht vervallen?   
 
5:23 Indien gij weldoet, is er verhoging; en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur, en Satan 
begeert u te bezitten; en zo gij niet naar Mijn geboden zult luisteren, zal Ik u overgeven, en het zal u naar 
zijn begeerte geworden.  En gij zult over hem heersen;  
 
5:24 Want van nu aan zult gij de vader van zijn leugenen zijn; gij zult verderf worden genoemd, want 
ook gij waart eer de wereld was.   
 
5:25 En er zal in den toekomenden tijd gezegd worden:  Deze gruwelen zijn van Kain af overgeleverd; 
want hij verwierp den raad Gods, die de hoogste was.  En dit is een vloek, die ik over u zal brengen, zo 
gij u niet bekeert.   
 
5:26 En Kain ontstak, en luisterde niet meer naar de stem des Heeren, noch naar zijn broeder Abel, 
die in heiligheid voor het aangezicht des Heeren wandelde.   
 
5:27 En Adam en zijn huisvrouw bedreven rouw voor het aangezicht des Heeren over Kain en zijn 
broederen.   
 
5:28 En het geschiedde, dat Kain een van de dochteren van zijn broederen tot vrouw nam, en zij 
hadden Satan liever dan God.   
 
5:29 En Satan zeide tot Kain:  Zweer mij bij uw keel, en indien gij het te kennen geeft, zo zult gij 
sterven; en laat uw broederen bij hun hoofd en bij den levenden God zweren, dat zij het niet te kennen 
geven; want als zij het te kennen geven, zullen zij voorzeker sterven; daarom, opdat uw vader het niet 
wete; en heden zal ik uw broeder Abel overgeven in uw hand.   
 
5:30 En Satan bezwoer Kain, dat hij naar zijn bevelen zou handelen.  Al deze dingen nu geschiedden 
heimelijk.   



 
5:31 Toen zeide Kain:  Ik ben waarlijk Mahan, de meester van dit grote geheim, dat ik kan doodslaan 
en gewin daar van behalen.  Hierom werd Kain Meester Mahan genoemd, en Kain beroemde zich op zijn 
goddeloosheid.   
 
5:32 En Kain ging het veld in, en Kain sprak met zijn broeder Abel.  En het geschiedde, als zij in het 
veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Abel opstond, en sloeg hem dood.   
 
5:33 En Kain roemde in hetgeen hij had gedaan, zeggende:  Ik ben vrij; de kudden van mijn broeder 
vallen mij voorzeker in handen.   
 
5:34 En de Heere zeide tot Kain:  Waar is Abel, uw broeder?  En hij zeide:  Ik weet het niet.  Ben ik 
mijns broeders hoeder?   
 
5:35 En de Heere zeide:  Wat hebt gij gedaan?  Daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot 
Mij roept van den aardbodem.   
 
5:36 En nu zult gij vervloekt zijn van den aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan, om uws 
broeders bloed van uw hand te ontvangen.   
 
5:37 Als gij den aardbodem bouwen zult, zal hij u van nu aan zijn vermogen niet meer geven; gij zult 
zwervende en dolende zijn op aarde.   
 
5:38 En Kain zeide tot den Heere:  Satan heeft mij in verzoeking gebracht met de kudden mijns 
broeders.  Ook was ik toornig; want Gij hebt zijn offerande aangenomen, en de mijne niet; mijn straf is 
groter dan ik kan dragen.   
 
5:39 Zie, Gij hebt mij heden verdreven van het aangezicht des Heeren, en Ik zal voor Uw aangezicht 
verborgen zijn; en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde; en het zal geschieden, dat al wie mij 
vindt, mij wegens mijn ongerechtigheden zal doodslaan, want deze dingen zijn voor den Heere niet 
verborgen.   
 
5:40 En Ik, de Heere, zeide tot hem:  Aan al wie u doodslaat, zal het zevenvoudig gewroken worden.  
En Ik, de Heere, stelde een teken aan Kain, opdat hem niet versloeg al wie hem vond.   
 
5:41 En Kain werd uit de tegenwoordigheid des Heeren gesloten, en woonde met zijn vrouw en velen 
zijner broederen in het land Nod, ten oosten van Eden.   
 
5:42 En Kain bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch, en hij gewon nog vele 
zonen en dochteren.  En hij bouwde een stad, en noemde den naam dier stad naar den naam zijns zoons 
Henoch.   
 
5:43 En aan Henoch werd Hirad geboren, en andere zonen en dochteren.  En Hirad gewon Mechujadl, 
en andere zonen en dochteren.  En Mechujadl gewon Methusadl, en andere zonen en dochteren.  En 
Methusadl gewon Lamech.   
 
5:44 En Lamech nam zich twee vrouwen; de naam van eerste was Ada, en de naam van de andere 
Zilla.   
 
5:45 En Ada baarde Jabal; deze was de vader dergenen die tenten bewoonden, en zij hadden vee; en 
de naam zijns broeders was Jubal; deze was de vader van allen, die harpen en orgelen handelen.   
 
5:46 En Zilla baarde ook Tubal-Kain, een leermeester van allen werker in koper en ijzer.  En de zuster 
van Tubal-Kain was Nadma.   
 



5:47 En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla:  Hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neemt 
ter ore mijn rede; want ik heb een man doodgeslagen, Om mijn wonde, en een jongeling, om mijn buile!   
 
5:48 Indien Kain zevenvoudig zal worden gewroken, zal Lamech voorzeker zeven en zeventig maal 
worden gewroken;  
 
5:49 Want Lamech had een verbond met Satan gesloten op de wijze van Kain, waardoor hij Meester 
Mahan werd, meester van dat grote geheim, dat door Satan aan Kain was bediend; en Hirad, de zoon 
van Henoch, kende hun geheim, en begon het aan de zonen van Adam bekend te maken.   
 
5:50 Daarom was Lamech toornig, en sloeg hem dood, niet zoals Kain zijn broeder Abel doodde om 
gewin te behalen, doch hij doodde hem ter wille van den eed.   
 
5:51 Want sedert de dagen van Kain bestond er een geheime vereniging, en hun werken waren in de 
duisternis, en een ieder hunner kende zijn broeder.   
 
5:52 Daarom vloekte de Heere Lamech en zijn huis, en allen, die met Satan een verbond hadden 
gesloten; want zij onderhielden de geboden Gods niet, en het mishaagde God en Hij onderrichtte ze niet, 
en hun werken waren gruwelen en begonnen zich onder alle zonen der mensen te verspreiden.   
 
5:53 En deze dingen waren onder de zonen der mensen, maar onder de dochteren der mensen 
werden ze niet besproken, omdat Lamech het geheim aan zijn vrouwen bekend gemaakt had; en zij 
stonden tegen hem op, en maakten deze dingen alom bekend, en hadden geen medelijden.   
 
5:54 Daarom werd Lamech veracht en uitgeworpen, en hij kwam niet onder de zonen der mensen, 
opdat hij niet zou worden doodgeslagen.   
 
5:55 En aldus begonnen de werken der duisternis de overhand te hebben onder alle zonen der 
mensen.   
 
5:56 En God vloekte de aarde met een zwaren vloek, en was vertoornd op de goddelozen, op alle 
zonen der mensen, die Hij had gemaakt;  
 
5:57 Want zij wilden niet naar Zijn stem luisteren, noch in Zijn Eniggeboren Zoon geloven, ja, in Hem, 
van Wien Hij zeide, dat Hij in het midden des tijds komen zou, en Die van voor de grondlegging der 
wereld was bereid.   
 
5:58 En aldus werd het Evangelie sedert den beginne gepredikt, verkondigd door heilige engelen, die 
uit de tegenwoordigheid van God werden voortgezonden, en door Zijn eigen stem, en door de gave des 
Heiligen Geestes.   
 
5:59 En aldus werden alle dingen door een heilige verordening op Adam bevestigd, en werd het 
Evangelie gepredikt, en een besluit uitgezonden, dat het in de wereld zou zijn tot haar einde; en het was 
alzo.  Amen.   
 

Hoofdstuk 6 
(November - December 1830) 

 
6:1 En Adam luisterde naar de stem van God, en riep zijn zonen tot bekering.   
 
6:2 En Adam bekende wederom zijn huisvrouw, en zij baarde een zoon, en hij noemde zijn naam 
Seth.  En Adam verheerlijkte de Naam van God; want hij zeide:  God heeft mij een ander zaad gezet voor 
Abel, dien Kain doodgeslagen heeft.   
 



6:3 En God openbaarde Zich aan Seth, en hij rebelleerde niet, maar bracht een offerande des 
welbehagens, gelijk zijn broeder Abel.  En hem werd ook een Zoon geboren, en hij noemde zijn naam 
Enos.   
 
6:4 Toen begonnen deze mannen den Naam des Heeren aan te roepen, en de Heere zegende hen;  
 
6:5 En er werd een gedenkboek bijgehouden, waarin in de taal van Adam werd geschreven, want het 
was gegeven aan zovelen, als er God aanriepen, om door den geest van inspiratie te schrijven;  
 
6:6 En zij leerden hun kinderen lezen en schrijven, een taal hebbende die zuiver en onbevlekt was.   
 
6:7 Nu, ditzelfde Priesterschap, dat in den beginne was, zal ook aan het einde der wereld zijn.   
 
6:8 Adam nu sprak deze profetie, gedreven zijnde door den Heiligen Geest, en er werd een 
geslachtsboek van de kinderen Gods bijgehouden.  En dit was het boek van Adams geslachten, 
vermeldende:  Ten dage, dat God den mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods;  
 
6:9 Naar het beeld van Zijn eigen lichaam, man en vrouw, schiep Hij ze, en zegende hen, en noemde 
hun naam Adam ten dage, dat zij werden geschapen en levende zielen werden in het land, op de 
voetbank van God.   
 
6:10 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn 
evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.   
 
6:11 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon 
vele zonen en dochteren.   
 
6:12 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd en dertig jaren; en hij stierf.   
 
6:13 Seth leefde honderd en vijf jaren, en hij gewon Enos, en profeteerde in al zijn dagen, en hij 
onderwees zijn zoon Enos in de wegen Gods; daarom profeteerde Enos eveneens.   
 
6:14 En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, achthonderd en zeven jaren; en hij gewon vele 
zonen en dochteren.   
 
6:15 En de kinderen der mensen waren talrijk op den gansen aardbodem.  En in die dagen had Satan 
grote heerschappij onder de mensen, en woedde in hun hart; en sedertdien kwamen er oorlogen en 
bloedvergieten; en de hand van den mens was tegen zijn eigen broeder opgeheven, om te doden, 
wegens de geheime werken, strevende naar macht.   
 
6:16 Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd en twaalf jaren; en hij stierf.   
 
6:17 En Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan.  En Enos en de overigen van het volk Gods 
trokken uit het land, dat Sulon werd genoemd, en woonden in een land van belofte, dat hij naar zijn eigen 
zoon noemde, die hij Kenan genoemd had.   
 
6:18 En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, achthonderd en vijftien jaren, en hij gewon vele 
zonen en dochteren.  Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaren; en hij stierf.   
 
6:19 En Kenan leefde zeventig jaren, en hij gewon Mahalalel; en Kenan leefde, nadat hij Mahalalel 
gewonnen had, achthonderd en veertig jaren, en hij gewon zonen en dochteren.  Zo waren al de dagen 
van Kenan negenhonderd en tien jaren; en hij stierf.   
 
6:20 En Mahalalel leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Jered; en Mahalalel leefde, nadat hij Jered 
gewonnen had, achthonderd en dertig jaren, en hij gewon zonen en dochteren.  Zo waren al de dagen 
van Mahalalel achthonderd vijf en negentig jaren; en hij stierf.   



 
6:21 En Jered leefde honderd twee en zestig jaren, en gewon Henoch; en Jered leefde, nadat hij 
Henoch gewonnen had, achthonderd jaren, en hij gewon zonen en dochteren.  En Jered onderwees 
Henoch in al de wegen Gods.   
 
6:22 En dit is het geslachtsboek van de zonen van Adam, die de Zoon van God was, met wie God Zelf 
sprak.   
 
6:23 En zij waren predikers der gerechtigheid, en spraken en profeteerden, en riepen alle mensen 
overal tot bekering; en aan de kinderen der mensen werd geloof onderwezen.   
 
6:24 En het geschiedde, dat al de dagen van Jered negenhonderd en twee en zestig jaren waren; en 
hij stierf.   
 
6:25 En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach.   
 
6:26 En het geschiedde, dat Henoch in het land reisde onder het volk; en als hij reisde, daalde de 
Geest Gods uit den hemel neder, en vertoefde op hem.   
 
6:27 En hij hoorde een stem uit den hemel, zeggende:  Henoch, Mijn zoon, profeteer tot dit volk, en 
zeg tot hen:  Bekeert u, want aldus zegt de Heere:  Ik ben toornig op dit volk, en Mijn hevige toorn is 
tegen hen ontstoken; want hun hart is verhard hun oren zijn hardhorig, en hun ogen kunnen niet ver zien;  
 
6:28 En gedurende deze vele geslachten, immer sedert den dag, dat Ik hen geschapen heb, zijn zij 
afgedwaald, en hebben Mij verloochend, en zijn bij zichzelf in het duister te rade gegaan; en in hun eigen 
gruwelen hebben zij moord beraamd, en de geboden niet onderhouden, die Ik hun vader Adam gegeven 
heb.   
 
6:29 Daarom hebben zij valse eden gezworen, en door hun eden hebben zij den dood over zich 
gebracht; en Ik heb hun een hel bereid, indien zij zich niet bekeren;  
 
6:30 En dit is een besluit, dat Ik uit Mijn eigen mond heb doen uitgaan in het begin der wereld, sedert 
haar grondlegging, en bij monde van Mijn dienstknechten, uw vaderen, heb Ik het verkondigd, gelijk het in 
de wereld zal uitgaan, tot aan haar uitersten.   
 
6:31 En als Henoch deze woorden gehoord had, boog hij zich voor den Heere ter aarde, en sprak tot 
den Heere, zeggende:  Waarom heb ik genade gevonden in Uw ogen, en ik slechts een jongen ben, en 
alle mensen mij haten?  Want ik ben zwaar van tong; waarom ben ik Uw dienstknecht?   
 
6:32 En de Heere zeide tot Henoch:  Ga heen en doe, gelijk Ik u geboden heb, en niemand zal u 
doorsteken.  Open uw mond, en hij zal gevuld worden, en Ik zal u woorden te spreken geven, want alle 
vlees is in Mijn handen, en Ik zal doen, zo als het Mij goeddunkt.   
 
6:33 Zeg tot dit volk:  Kiest heden om te dienen den Heere God, Die u gemaakt heeft.   
 
6:34 Zie, Mijn Geest is op U; daarom zal Ik al uw woorden rechtvaardigen; en de bergen zullen voor U 
vlieden, en de rivieren zullen hun loop veranderen; en gij zult in Mij verblijven, en Ik in u; wandel daarom 
met Mij.   
 
6:35 En de Heere sprak tot Henoch, en zeide tot hem:  Zalf uw ogen met klei, en was ze, en gij zult 
zien.  En hij deed alzo.   
 
6:36 En hij zag de geesten, die God had geschapen; en hij zag ook dingen, die voor het natuurlijke 
oog niet zichtbaar waren; en sedert dien tijd ontstond er het spreekwoord in het land:  Een ziener heeft de 
Heere voor Zijn volk verwekt.   
 



6:37 En het geschiedde, dat Henoch het land doorging, onder het volk, staande op de heuvelen en op 
de hoge plaatsen, en met luider stemme riep, tegen hun werken getuigende; en alle mensen ergerden 
zich aan hem.   
 
6:38 En zij kwamen om hem te horen op de hoge plaatsen, en zelden tot de tentwachters:  Blijft gij 
hier, en bewaakt de tenten, terwijl wij naar gindse plaats gaan om den ziener te zien, want hij profeteert, 
en er is iets vreemds in het land; er is een wilde man onder ons gekomen.   
 
6:39 En het geschiedde, als zij hem hoorden, dat niemand de hand aan hem sloeg, want vrees kwam 
over allen, die hem hoorden; want hij wandelde met God.   
 
6:40 En er kwam een man tot hem, wiens naam Mahijah was; en deze zeide tot hem:  Zeg ons 
duidelijk wie gij zijt, en vanwaar gij komt.   
 
6:41 En hij zeide tot hen:  Ik ben uit bet land Kenan gekomen, het land mijner vaderen, tot op heden 
een land van gerechtigheid.  En mijn vader heeft mij in alle wegen Gods onderwezen.   
 
6:42 En het geschiedde, als ik van het land Kenan reisde, nabij de oostelijke zee, dat ik een gezicht 
zag; en ziet, ik zag de hemelen, en de Heere sprak met mij, en gaf mij een gebod; om deze reden nu, om 
het gebod te onderhouden, spreek ik deze woorden.   
 
6:43 En Henoch ging voort te spreken, zeggende:  De Heere, Die met mij sprak, Dezelve is de God 
des hemels, en Hij is mijn God, en uw God, en gij zijt mijn broederen, en waarom gaat gij bij uzelf te rade, 
en verloochent gij den God des hemels?   
 
6:44 Hij maakte de hemelen; de aarde is Zijn voetbank; en het fundament daarvan behoort aan Hem.  
Ziet, Hij heeft het gelegd, en een heir van mensen Hij op den aardbodem geplaatst.   
 
6:45 En de dood is Over onze vaderen gekomen; niettemin kennen wij hen, en wij kunnen dit niet 
loochenen, en zelfs de eerste van allen Adam kennen Wij.   
 
6:46 Want wij hebben onder ons een gedenkboek geschreven, naar het voorbeeld door den vinger 
Gods gegeven; en het is in onze eigen taal gegeven.   
 
6:47 En als Henoch de woorden Gods sprak, beefde het volk en kon niet in zijn tegenwoordigheid 
verkeren.   
 
6:48 En hij zeide tot hen:  Omdat Adam is gevallen, zijn wij.  en door zijn val kwam , de dood; en wij 
zijn ellende en wee deelachtig geworden.   
 
6:49 Ziet, Satan is onder de kinderen der mensen gekomen, en brengt hen in verzoeking om hem te 
aanbidden, en de mensen zijn vleselijk, natuurlijk en duivels geworden, en zij zijn uit Gods 
tegenwoordigheid gesloten.   
 
6:50 Maar God heeft onze vaderen bekengemaakt, dat alle mensen zich moeten bekeren.   
 
6:51 En met Zijn eigen stem riep Hij onze vader Adam, zeggende:  Ik ben God; Ik heb de wereld en de 
mensen gemaakt, voordat zij in het vlees waren.   
 
6:52 En ook zeide Hij tot hem:  Indien gij u tot Mij wilt keren, en gehoor wilt geven aan Mijn stem, en 
gelooft, en u van al uw overtredingen bekeert, en gedoopt wordt, in water, in den naam van Mijn 
Eniggeboren Zoon, Die vol genade en waarheid is, en Die Jezus Christus is, den enigen naam, die onder 
den hemel zal worden gegeven, waardoor zaligheid tot de kinderen der mensen zal komen, zult gij de 
gave des Heiligen Geestes ontvangen, en moet gij alles in Zijn naam vragen, en wat gij ook zult vragen, 
het zal u worden gegeven.   
 



6:53 En onze vader Adam sprak tot den Heere, en zeide:  Waarom moeten de mensen zich bekeren 
en in water worden gedoopt?  En de Heere zeide tot Adam:  Zie, Ik heb u uw overtredingen in den hof 
van Eden vergeven.   
 
6:54 Daardoor ontstond het spreekwoord onder het volk, dat de Zoon van God de eerste zonde 
verzoend had, waardoor de verantwoording voor de zonden der ouders niet op het hoofd der kinderen 
kan worden gelegd, want sedert de grondlegging der wereld zijn zij rein.   
 
6:55 En de Heere sprak tot Adam, zeggende:  Omdat uw kinderen in zonde worden ontvangen, 
ontstaat, wanneer zij beginnen op te groeien, ook de zonde in hun hart, en zij smaken het bittere, opdat 
zij het goede weten te waarderen.   
 
6:56 En het is hun gegeven goed van kwaad te onderscheiden; daarom hebben zij een vrijen wil, en Ik 
heb u nog een wet en nog een gebod gegeven.   
 
6:57 Onderwijs dit daarom uw kinderen, dat alle mensen, overal, zich moeten bekeren, want anders 
kunnen zij geenszins het koninkrijk Gods bedrven, want niets, dat onrein is, kan daar, of in Zijn 
tegenwoordigheid, wonen; want in de taal van Adam is Zijn naam Mens der Heiligheid, en de naam van 
Zijn Eniggeborene is de Zoon des Mensen, ja, Jezus Christus, een rechtvaardige Rechter, Die in het 
midden des tijds komen zal.   
 
6:58 Daarom geef Ik u een gebod om uw kinderen deze dingen overvloediglijk te onderwijzen, 
zeggende:   
 
6:59 Dat tengevolge van overtreding de val komt, welke val de dood brengt, en daar gij in de wereld 
werd geboren, door water, en bloed, en den geest, dien Ik heb gemaakt, en aldus van stof tot een 
levende ziel werd, moet gij ook in het koninkrijk des hemels worden wedergeboren, uit water, en uit den 
Geest, en door bloed gereinigd, namelijk door het bloed van Mijn Eniggeborene, opdat gij van alle zonde 
moogt worden geheiligd, en gij u in deze wereld in de woorden des eeuwigen levens, en in de 
toekomende wereld in het eeuwige leven moogt verheugen, ja, in onvergankelijke heerlijkheid;  
 
6:60 Want door het water onderhoudt gij het gebod, door den Geest wordt gij gerechtvaardigd, en door 
het bloed wordt gij geheiligd;  
 
6:61 Daarom worden gegeven om in u te verblijven:  het getuigenis des hemels; de Trooster; de 
vreedzame dingen van onvergankelijke heerlijkheid; de waarheid van alle dingen; wat alle dingen bezielt, 
wat alle dingen levend maakt; wat alle dingen weet, en alle macht heeft volgens de wijsheid, de 
barmhartigheid, de waarheid, de gerechtigheid en het oordeel.   
 
6:62 En nu, zie, Ik zeg tot u:  Dit is het plan van zaligheid, bestemd voor alle mensen, door het bloed 
van Mijn Eniggeborene, Die in het midden des tijds komen zal.   
 
6:63 En zie, alle dingen hebben hun gelijkenis, en alle dingen, zowel de tijdelijke als de geestelijke, 
zijn geschapen en gemaakt om van Mij te getuigen; dingen, die boven in de hemelen zijn, en dingen, die 
op de aarde zijn, en dingen, die in de aarde zijn; en dingen die onder de aarde zijn, zowel boven als 
onder, getuigen alle dingen van Mij.    
 
6:64 En het geschiedde, als de Heere met onze vader Adam gesproken had, dat Adam den Heere 
aanriep, en hij werd door den Geest des Heeren weggevoerd, en hij werd in het water gedragen, onder 
het water gelegd, en uit het water voortgebracht.   
 
6:65 En aldus werd hij gedoopt, en de Geest Gods daalde op hem neder, en aldus werd hij uit den 
Geest geboren, en werd levend gemaakt naar den inwendigen mens.   
 
6:66 En hij hoorde een stem uit den hemel, zeggende:  Gij zijt gedoopt met vuur, en met den Heiligen 
Geest.  Dit is het getuigenis van den Vader en den Zoon, van nu aan en tot in eeuwigheid. 



 
6:67 En gij zijt naar de orde van Hem, Die van alle eeuwigheid tot alle eeuwigheid zonder begin der 
dagen of einde der jaren was.   
 
6:68 Zie, gij zijt TTn in Mij, een zoon van God; en aldus kunnen allen Mijn zonen worden.  Amen.   
 

Hoofdstuk 7 
(December 1830) 

 
7:1 En het geschiedde, dat Henoch voortging te spreken, zeggende:  Ziet, onze vader Adam heeft 
deze dingen onderwezen, en velen hebben geloofd, en zijn de zonen Gods geworden, en velen hebben 
niet geloofd, en zijn in hun zonden omgekomen, en zij zien met vrees en in kwelling de vurige gramschap 
van Gods toorn tegemoet, die over hen zal worden uitgegoten.   
 
7:2 En van dien tijd af begon Henoch te profeteren, en zeide tot het volk:  Als ik reisde en op de 
plaats Mahujah stond, en den Heere aanriep, kwam er een stem uit den hemel, zeggende:  Keer u Om, 
en beklim den berg Simeon.   
 
7:3 En het geschiedde, dat ik mij omkeerde, en den berg beklom; en als ik op den berg stond, zag ik 
de hemelen geopend, en ik was met heerlijkheid bekleed;  
 
7:4 En ik zag den Heere; en Hij.  stond voor mijn aangezicht, en Hij sprak met mij, gelijk de ene mens 
van aangezicht tot aangezicht met den anderen mens spreekt; en Hij zeide tot mij:  Zie, en Ik zal u de 
wereld gedurende vele geslachten tonen.   
 
7:5 En het geschiedde, dat ik in de vallei van Sum zag, en ziet, een groot volk, dat in tenten woonde, 
dat het volk van Sum was.   
 
7:6 En wederom zeide de Heere tot mij:  Zie!  En ik zag naar het noorden, en ik zag het volk van 
KanaSn, dat in tenten woonde.   
 
7:7 En de Heere zeide tot mij:  Profeteer.  En ik profeteerde, zeggende:  Ziet, het volk van KanaSn, 
dat talrijk is, zal in slagorde tegen het volk van Sum optrekken, en zij zullen het verslaan, zo dat het 
volkomen zal worden verdelgd; en volk het volk van KanaSn zal zich over het land verdelen, en het land 
zal woest en onvruchtbaar zijn, en er zal geen ander volk wonen, dan alleen het volk van KanaSn  
 
7:8 Want ziet, de Heere zal het land met veel hitte vloeken, en het zal voor eeuwig onvruchtbaar zijn; 
en er was een zwartheid op alle kinderen van KanaSn gekomen, zo dat zij onder alle mensen werden 
veracht.   
 
7:9 En het geschiedde, dat de Heere tot mij zeide:  Zie!  En ik zag, en aanschouwde het land Saron, 
en het land Henoch, en het land Omner, en het land Heni, en het land Sem, en het land Haner, en het 
land Hanannihah, en al hun inwoners;  
 
7:10 En de Heere zeide tot mij:  Ga tot dit volk, en zeg tot hen:  Bekeert u, opdat Ik niet kome, en hen 
met den ban sla en zij sterven.   
 
7:11 En Hij gaf mij een gebod, dat ik moest dopen in den Naam des Vaders, en des Zoons, Die vol 
genade en waarheid is, en des Heiligen Geestes, die getuigt van den Vader en van den Zoon.   
 
7:12 En het geschiedde, dat Henoch voortging, al de volken tot bekering te roepen, behalve het volk 
van KanaSn;  
 
7:13 En het geloof van Henoch was zo groot, dat hij het van God leidde, en hun vijanden trokken 
tegen hen ten strijde; en hij sprak het woord des Heeren, en de aarde beefde, en de bergen vloden, ja, 
volgens zijn gebod; en de loop der waterstromen werd veranderd; en uit de wildernis werd het gebrul der 



leeuwen gehoord; en alle natidn waren zeer bevreesd, zo machtig was het woord van Henoch, en zo 
groot was de macht van de taal, die God hem had gegeven.   
 
7:14 Ook kwam er een land op uit de diepte der zee, en zo groot was de vrees van de vijanden van 
het volk Gods, dat zij vluchtten en van verre stonden, en zich op het land begaven, dat uit de diepte der 
zee opgekomen was.   
 
7:15 En ook de reuzen van het land stonden van verre; en er kwam een vloek op allen, die tegen God 
streden;  
 
7:16 En sedertdien waren er oorlogen en bloedvergieten onder hen; maar de Heere kwam bij Zijn volk 
wonen, en zij leefden in gerechtigheid.   
 
7:17 De vreze des Heeren was op alle natidn, zo groot was de heerlijkheid des Heeren, die op Zijn 
volk was.  En de Heere zegende het land, en zij werden gezegend op de bergen en op de hoge plaatsen, 
en zij waren voorspoedig.  18 En de Heere noemde Zijn volk SION, want zij waren TTn van hart en TTn 
van geest, en leefden in gerechtigheid, en er was geen arme onder hen  
 
7:19 En Henoch ging voort met in gerechtigheid tot het volk van God te prediken.  En in zijn dagen 
geschiedde het, dat hij een stad bouwde, die de stad der Heiligheid, ja, SION werd genoemd.   
 
7:20 En het geschiedde, dat Henoch met den Heere sprak; en hij zeide tot den Heere:  Sion zal 
voorzeker voor eeuwig in zekerheid wonen.  Maar Heere zeide tot Henoch:  Sion heb Ik gezegend, maar 
de overigen van het volk heb Ik gevloekt.   
 
7:21 En het geschiedde, dat de Heere Henoch alle inwoners der aarde toonde, en hij zag, en ziet, na 
verloop van tijd werd Sion ten hemel opgenomen.  En de Heere zeide tot Henoch:  Zie, Mijn woonplaats 
voor eeuwig,  
 
7:22 En ook zag Henoch de overigen des volks, de zonen van Adam; en zij waren een vermenging 
van alle nakomelingen van Adam, behalve de nakomelingen van Kain, want de nakomelingen van Kain 
waren zwart, en zij hadden geen plaats onder hen.   
 
7:23 En nadat Sion ten hemel was opgenomen, zag Henoch, en ziet.  alle natidn der aarde waren voor 
zijn aangezicht.   
 
7:24 En geslacht na geslacht kwam, en Henoch was hoog en verheven, ja, in den schoot van den 
Vader, en van den Zoon des Mensen; en ziet, de macht van Satan was op den gansen aardbodem.   
 
7:25 En hij zag engelen uit den hemel nederdalen; en hij hoorde een luide stem, zeggende:  Wee, wee 
den inwoners der aarde.   
 
7:26 En hij zag Satan, en hij had een grote keten in zijn hand en dezelve hulde den gansen 
aardbodem in duisternis; en hij zag op en lachte, en zijn engelen verheugden zich.   
 
7:27 En Henoch zag engelen uit den hemel nederdalen en getuigenis geven van den Vader en van 
den Zoon; en de Heilige Geest viel op velen, en zij werden door de machten des hemels in Sion 
opgenomen.   
 
7:28 En het geschiedde, dat de God des hemels neerzag op de overigen des volks, en Hij weende; en 
Henoch gaf er getuigenis van, zeggende:  Hoe komt het, dat de hemelen wenen.  en hun tranen storten, 
gelijk de regen op de bergen?   
 
7:29 En Henoch zeide tot den Heere:  Hoe komt het, dat Gij kunt wenen, Gij zijt immers heilig, en van 
alle eeuwigheid tot in alle eeuwigheid?   
 



7:30 En indien het mogelijk ware, dat de mens de stofdeeltjes der aarde kon tellen, ja, de miljoenen 
werelden zoals deze, zou het geen begin vormen van het aantal Uwer scheppingen; en Uw gordijnen 
worden nog steeds uitgebreid; en toch zijt Gij daar, en is Uw schoot daar; en ook zijt Gij rechtvaardig; Gij 
zijt voor eeuwig barmhartig en liefderijk;  
 
7:31 En uit al Uw scheppingen van alle eeuwigheid tot in alle eeuwigheid hebt Gij Sion in Uw schoot 
genomen; en niets dan vrede, gerechtigheid en waarheid bewonen Uw troon; en barmhartigheid zal van 
voor Uw aangezicht uitgaan, en geen einde hebben; hoe komt het, dat Gij kunt wenen?   
 
7:32 De Heere zeide tot Henoch:  Zie dezen, uw broederen; zij zijn het werk van Mijn eigen handen, 
en hun kennis gaf Ik hun ten dage, dat Ik hen schiep; en in den hof van Eden gaf Ik den mens zijn vrijen 
wil;  
 
7:33 En tot uw broederen heb Ik gezegd, alsook geboden, dat zij elkander moesten liefhebben, en dat 
zij Mij, hun Vader, moesten verkiezen; doch zie, zij zijn zonder liefde, en zij haten hun eigen bloed;  
 
7:34 En het vuur Mijner gramschap is tegen hen ontstoken; en in de hittigheid Mijns toorns zal Ik den 
vloed op hen nederzenden, want Mijn hevige grimmigheid is tegen hen ontstoken.   
 
7:35 Zie, Ik ben God; Mens der Heiligheid is Mijn naam; Raadsman is Mijn naam; en Eindeloos en 
Eeuwig is ook Mijn naam.   
 
7:36 Daarom kan Ik Mijn handen uitstrekken, en omvatten alle scheppingen, die Ik heb gemaakt; en 
ook kunnen Mijn ogen ze doordringen, en onder al het werk Mijner handen is er niet zulk een grote 
goddeloosheid geweest, als er onder uw broederen heerst.   
 
7:37 Maar zie, hun zonden zullen op het hoofd hunner vaderen komen; Satan zal hun vader zijn, en 
ellende zal hun lot zijn, en alle hemelen zullen over hen wenen, ja, al het werk Mijner handen; waarom 
zouden dan de hemelen niet wenen, wanneer ze zien, dat dezen zullen lijden?   
 
7:38 Maar zie, dezen, op wie Uw.  ogen zijn gericht, zullen in den vloed omkomen; en zie, Ik zal hen 
opsluiten; Ik heb een gevangenis voor hen bereid.   
 
7:39 En Hij, Dien Ik heb gekozen, heeft voor Mijn aangezicht gepleit.  Daarom lijdt Hij voor hun 
zonden; indien zij zich willen bekeren ten dage, dat Mijn uitverkorene tot Mij zal terugkeren, en tot aan 
dien dag zullen zij zich in kwelling bevinden;  
 
7:40 Daarom nu zullen de hemelen wenen, ja, en al het zal werk Mijner handen.   
 
7:41 En het geschiedde, dat de Heere tot Henoch sprak, en Henoch alle handelingen van de kinderen 
der mensen vertelde; daarom kende en aanschouwde Henoch hun goddeloosheid en hun ellende, en hij 
weende en strekte zijn armen uit, en zijn hart zwol tot in het oneindige; en zijn binnenste was met 
medelijden vervuld; en de ganse eeuwigheid beefde.   
 
7:42 En Henoch zag ook Noach en zijn huisgezin; [hij zag,] dat de nakomelingen van alle zonen 
Noachs met een tijdelijke zaligheid zouden worden gered;  
 
7:43 Daarom zag Henoch, dat Noach een ark bouwde, en dat de Heere er een welbehagen in had, en 
ze in Zijn eigen hand hield; doch over de overigen der goddelozen kwam de vloed, en verzwolg ze.   
 
7:44 En als Henoch dit zag, was zijn ziel bitter bedroefd, en weende hij over zijn broederen, en zeide 
tot de hemelen:  Ik weiger te worden vertroost.  Maar de Heere zeide tot Henoch:  Vertroost uw hart, 
verheug u, en zie.   
 
7:45 En het geschiedde, dat Henoch zag; en van Noach af zag hij alle geslachten der aarde en hij riep 
tot den Heere, zeggende:  Wanneer zal de dag des Heeren komen?  Wanneer zal het bloed des 



Rechtvaardigen worden vergoten, opdat allen die treuren, mogen worden geheiligd en het eeuwige leven 
ontvangen?   
 
7:46 En de Heere zeide:  Het zal in het midden des tijds geschieden, in de dagen van goddeloosheid 
en wraak.   
 
7:47 En ziet, Henoch zag den dag van de komst van den Zoon des Mensen, ja, in het vlees; en zijn 
ziel verheugde zich, Zeggende:  De Rechtvaardige is verheven, en het Lam is geslacht sedert de 
grondlegging der.  wereld; en door geloof ben ik in den schoot des Vaders, en ziet, Sion is bij mij.   
 
7:48 En het geschiedde, dat Henoch de aarde aanschouwde; en hij hoorde een stem uit haar 
binnenste, zeggende:  Wee, wee mij, de moeder der mensen; ik heb smart, ik ben vermoeid wegens de 
goddeloosheid mijner kinderen.  Wanneer zal ik rusten, en worden gezuiverd van den drek, die van mij is 
uitgegaan?  Wanneer zal mijn Schepper mij heiligen, opdat ik rustte, en er enige tijd gerechtigheid op 
mijn aangezicht verblijve?   
 
7:49 En als Henoch de aarde dat hoorde treuren, weende hij, en riep den Heere aan, zeggende:  O 
Heere, zult Gij geen medelijden hebben met de aarde?  Zult Gij de kinderen van Noach niet zegenen?   
 
7:50 En het geschiedde, dat Henoch voortging den Heere aan te roepen, zeggende:  Ik bid U, o 
Heere, in den Naam van Uw Eniggeborene, Jezus Christus, dat Gij Noach en zijn nakomelingen 
barmhartig wilt zijn, opdat de aarde nimmermeer door den vloed zal worden bedekt.   
 
7:51 En de Heere kon Zich niet weerhouden, en Hij sloot een verbond met Henoch, en bezwoer hem 
met een eed, dat Hij den vloed zou terughouden, en dat Hij de kinderen van Noach zou aanroepen.   
 
7:52 En Hij zond een onverwrikbaar besluit voort, dat er altijd een overblijfsel van zijn zaad onder alle 
natidn zou worden gevonden, zolang de aarde zou bestaan;  
 
7:53 En de Heere zeide:  Gezegend is hij, door wiens zaad Messias komen zal, want Hij zeide:  Ik ben 
Messias, de Koning van Sion, de Rots des hemels, Die zo uitgestrekt is als de eeuwigheid; hij, die door 
de poort binnenkomt, en tot Mij opklimt, zal nimmer vallen; gezegend daarom zijn zij, van wie Ik heb 
gesproken, want zij zullen komen met gezangen van eeuwige vreugde.   
 
7:54 En het geschiedde, dat Henoch den Heere aanriep, zeggende:  Zal de aarde rusten, wanneer de 
Zoon des Mensen in het vlees komt?  Ik bid U, toon mij deze dingen.   
 
7:55 En de Heere zeide tot Henoch:  Zie!  En hij zag, en aanschouwde den Zoon des Mensen 
verhoogd aan het kruis, naar de wijze der mensen;  
 
7:56 En hij hoorde een luide stem; en de hemelen werden verduisterd; en alle scheppingen Gods 
treurden; en de aarde kreunde; en de rotsen scheurden; en de heiligen stonden op en werden ter 
rechterhand van den Zoon des Mensen met een kroon van heerlijkheid gekroond;  
 
7:57 En alle geesten, die in de gevangenis waren, kwamen te voorschijn, en stonden ter rechterhand 
Gods; en de overigen werden in ketenen der duisternis gehouden tot aan het oordeel van den groten 
dag.   
 
7:58 En wederom weende Henoch, en riep den Heere aan, zeggende:  Wanneer zal de aarde rusten?   
 
7:59 En Henoch zag den Zoon des Mensen tot den Vader opvaren; en hij riep den Heere aan, 
zeggende:  Zult Gij niet wederom op aarde komen?  Want daar Gij God zijt, en ik U ken, en Gij mij 
gezworen, en mij hebt geboden, dat ik in den Naam van Uw Eniggeborene moest bidden, en Gij mij hebt 
gemaakt, en mij recht op Uw troon hebt gegeven, niet door mijzelf, maar door Uw genade, daarom vraag 
ik U, of Gij niet wederom op aarde zult komen.   
 



7:60 En de Heere zeide tot Henoch:  Zo waarachtig als Ik leef, zo zal Ik in de laatste dagen komen, in 
de dagen van goddeloosheid en wraak, om den eed te houden, dien Ik u aangaande de kinderen van 
Noach heb gezworen;  
 
7:61 En de dag zal komen, dat de aarde zal rusten, doch v((r dien dag zullen de hemelen verduisterd 
worden, en zal een sluier der duisternis de aarde bedekken; en de hemelen zullen beven, alsook de 
aarde; er zullen grote verdrukkingen onder de kinderen der mensen zijn, maar Mijn volk zal Ik bewaren;  
 
7:62 En gerechtigheid zal Ik uit den hemel nederzenden; en waarheid zal Ik uit de aarde voortzenden 
om van Mijn.   Eniggeborene te getuigen, van Zijn opstanding uit de doden, ja, en ook van de opstanding 
van alle mensen; en gerechtigheid en waarheid zal Ik als een vloed over de aarde doen stromen, om Mijn 
uitverkorenen van de vier hoeken der aarde te vergaderen naar een plaats, die Ik zal bereiden, een 
Heilige Stad, opdat Mijn volk zijn lendenen omgorde en naar de tijd Mijner komst uitzie; want daar zal 
Mijn tabernakel zijn, en het zal Sion worden genoemd, een nieuw Jeruzalem.   
 
7:63 En de Heere zeide tot Henoch:  Dan zullen gij en uw gehele stad hen daar ontmoeten, en wij 
zullen hen in onzen schoot ontvangen, en zij zullen ons zien; en wij zullen hen omhelzen, en zij zullen 
ons omhelzen, en wij zullen elkander kussen;  
 
7:64 En daar zal Mijn woonplaats zijn, en het zal Sion zijn, dat te voorschijn zal komen uit alle 
scheppingen, die Ik heb gemaakt; en voor den tijd van duizend jaren zal de aarde rusten.   
 
7:65 En het geschiedde, dat Henoch den dag der komst van den Zoon des Mensen zag, in het laatste 
der dagen, om voor duizend jaren in gerechtigheid op aarde te wonen;  
 
7:66 Doch v((r dien dag zag hij grote verdrukkingen onder de goddelozen; en hij zag ook, dat de zee in 
beroering was, en dat den mensen het hart ontging, omdat zij met vrees de oordelen des almachtigen 
Gods tegemoet zagen, die over de goddelozen zouden komen.   
 
7:67 En de Heere toonde Henoch alle dingen, zelfs tot het einde de wereld; en hij zag den dag der 
rechtvaardigen, de ure hunner verlossing, en hij ontving een volheid van vreugde;  
 
7:68 En al de dagen van Sion in de dagen van Henoch waren driehonderd vijf en zestig jaren.   
 
7:69 En Henoch en al zijn volk wandelden met God, en Hij woonde te midden van Sion; en het 
geschiedde dat Sion er niet meer was want God ontving het in Zijn eigen schoot; en sedertdien werd er 
gezegd:  SION IS GEVLODEN.   
 

Hoofdstuk 8 
(February 1831) 

 
8:1 Zo waren al de dagen van Henoch vierhonderd en dertig jaren.   
 
8:2 En het geschiedde, dat Methusalach, de zoon van Henoch, niet werd opgenomen, opdat de 
verbonden des Heeren, die Hij met Henoch gemaakt had, werden vervuld; want waarlijk sloot Hij een 
verbond met Henoch, dat Noach uit de vrucht zijner lendenen zou zijn.   
 
8:3 En het geschiedde, dat Methusalach profeteerde, dat uit zijn lendenen (door Noach) alle 
koninkrijken der aarde zouden voortkomen, en hij verheugde zich hierover.   
 
8:4 En er kwam een grote hongersnood in het land, en de Heere vloekte het land met een zwaren 
vloek, en velen zijner inwoners stierven.   
 
8:5 En het geschiedde, dat Methusalach honderd zeven en tachtig jaren leefde, en hij gewon 
Lamech;  
 



8:6 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, zevenhonderd twee en tachtig jaren; 
en hij gewon zonen en dochteren;  
 
8:7 Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaren; en hij stierf.   
 
8:8 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.   
 
8:9 En hij noemde zijn naam Noach, zeggende:  Deze zal ons troosten over ons werk, en over de 
smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de Heere vervloekt heeft.   
 
8:10 En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij 
gewon zonen en.  dochteren.   
 
8:11 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.   
 
8:12 En Noach was vierhonderd en vijftig jaren oud, en hij gewon Jafeth; en twee en veertig jaren 
later.  gewon hij Sem bij haar, die de moeder van Jafeth was; en als hij vijfhonderd jaren oud was, gewon 
hij Cham.   
 
8:13 En Noach en zijn zoons luisterden naar den Heere, en gaven Hem gehoor, en zij werden de 
zonen Gods genoemd.   
 
8:14 En als deze mensen zich op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochteren 
geboren werden, zo zagen de zonen der mensen, dat die dochteren schoon waren, en zij namen zich 
vrouwen, naar hun keuze.   
 
8:15 En de Heere zeide tot Noach:  De dochteren uwer zonen hebben zich verkocht; want zie, Mijn 
toorn is ontstoken tegen de zonen der mensen, want zij willen niet naar Mijn stem luisteren.   
 
8:16 En het geschiedde, dat Noach profeteerde en de dingen Gods onderwees, gelijk het in den 
beginne geschiedde.   
 
8:17 En de Heere zeide tot Noach:  Mijn Geest zal niet altijd twisten met den mens, want hij zal weten, 
dat alle vlees zal sterven; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren; en indien de mensen zich 
niet bekeren, zal Ik den vloed over hen doen komen.   
 
8:18 En in die dagen waren er reuzen op de aarde, en zij zochten Noach, om zijn leven te nemen; 
doch de Heere was met Noach, en de macht des Heeren was op hem.   
 
8:19 En de Heere ordende Noach naar Zijn eigen orde, en gebood hem uit te gaan en Zijn Evangelie 
aan de kinderen der mensen te verkondigen, gelijk het aan Henoch gegeven was.   
 
8:20 En het geschiedde, dat Noach de kinderen der mensen tot bekering riep.  maar zij luisterden niet 
naar zijn woorden;  
 
8:21 En nadat zij hem hadden aangehoord, kwamen zij ook tot hem, zeggende:  Zie, wij zijn de zonen 
Gods; hebben wij de dochteren der mensen niet tot ons genomen?  En zijn wij niet etende en drinkende, 
trouwende en ten huwelijk uitgevende?  En onze vrouwen baren ons kinderen, en dezen zijn de 
geweldigen, zo als die van ouds, mannen van groten naam.  En zij luisterden niet naar de woorden van 
Noach.   
 
8:22 En God Zag, dat de boosheid der mensen groot was geworden op de aarde; en een ieder was 
hoogmoedig in het gedichtsel der gedachten zijns harten, die te allen dage alleenlijk boos waren.   
 
8:23 En het geschiedde, dat Noach voortging te prediken tot het volk, zeggende:  Luistert, en geeft 
acht op mijn woorden;  



 
8:24 Gelooft, bekeert u van uw zonden en wordt gedoopt in den Naam van Jezus Christus, den Zoon 
van God, evenals onze vaderen, en gij zult den Heiligen Geest ontvangen, opdat alle dingen u 
geopenbaard worden; en indien gij dit niet doet, zal de vloed over u komen; doch zij luisterden niet.   
 
8:25 Toen berouwde het Noach, en zijn hart werd gekweld, dat de Heere den mens op de aarde 
gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart.   
 
8:26 En de Heere zeide:  Ik Zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van 
den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt 
Noach, dat Ik hen geschapen heb, dat Ik hen gemaakt heb; en hij heeft Mij aangeroepen, want zij hebben 
zijn ziel gezocht.   
 
8:27 En aldus vond Noach genade in de ogen des Heeren; want Noach was een rechtvaardig man, en 
volmaakt in zijn geslacht; en hij wandelde met God, zo als ook zijn drie zonen Sem, Cham en Jafeth. 
 
8:28 De aarde was verdorven voor Gods aangezicht, en ze was vervuld met geweld.   
 
8:29 En God zag de aarde, en ziet, ze was verdorven, want alle vlees had zijn weg verdorven op de 
aarde.   
 
8:30 En God zeide tot Noach:  Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de 
aarde is vervuld met geweld, en zie, Ik zal alle vlees van de aarde verderven.   
 



Het Boek van Abraham 

Translated from the Papyrus, by Joseph Smith.    
 

A Translation of some ancient Records, that have fallen into our hands from the catacombs of Egypt. -- 

The writings of Abraham while he was in Egypt, called the Book of Abraham, written by his own hand, 

upon papyrus.   See History of the Church, vol.  2, pp.  235, 236, 348-351.    
 

Hoofdstuk 1 
 
1:1 In het land der Chaldeedn, in de woonplaats van mijn vader, zag ik, Abraham, dat het nodig was 
dat een andere woonplaats verkreeg.   
 
1:2 En daar ik bevond dat ik groter geluk en grotere vrede en rust zou kunnen verwerven streefde ik 
naar de zegeningen der vaderen, en naar het recht waartoe ik moest worden geordend om die te 
bedienen.  Omdat ik naar gerechtigheid heb gestreefd, en ook veel kennis wilde bezitten, en meer naar 
gerechtigheid streven, en nog meer kennis bezitten, en een vader van vele natidn zijn, een vredevorst, en 
verlangend om onderricht ontvangen, en de geboden Gods onderhouden, werd ik een rechtmatig 
erfgenaam, een hogepriester, die het recht bezat dat de vaderen toebehoorde.   
 
1:3 Het werd van de vaderen op mij bevestigd; het kwam van de vaderen, sedert het begin van de 
tijd, ja, sedert het begin, of van voor de grondlegging der aarde, tot op de huidige tijd, door de vaderen tot 
mij, namelijk het recht der ik eerstgeboorte, bevestigd op de eerste man, die Adam is, onze eerste vader.   
 
1:4 Ik streefde naar mijn ordening tot het priesterschap, overeenkomstig de belofte van God aan de 
vaderen aangaande nakomelingschap.   
 
1:5 Omdat mijn vaderen zich hadden afgekeerd van hun gerechtigheid en van de heilige geboden -- 
hun gegeven door de Here, hun God -- tot de aanbidding van de goden der heidenen weigerden zij 
volstrekt naar mijn stem te luisteren  
 
1:6 Want hun hart was erop gezet om kwaad te doen, en het was ten volle tot de god van Elkenah 
gekeerd, en tot de god van Libnah, en tot de god van Mamakrah, en tot de god van Korasj, en tot de god 
van Farao, de koning van Egypte.   
 
1:7 Daarom keerden zij hun hart tot de heidense offerande door hun kinderen te offeren aan hun 
stomme afgoden, en luisterden zij niet naar mijn stem, doch trachtten mij het leven te benemen door de 
hand van de priester van Elkenah.  De priester van Elkenah was ook de priester van Farao.   
 
1:8 Nu was het in deze tijd de gewoonte van de priester van Farao, de koning van Egypte, om aan 
deze vreemde goden mannen, vrouwen en kinderen te offeren op het altaar dat in het land Chaldea was 
gebouwd.   
 
1:9 En het geschiedde dat de priester op de wijze der Egyptenaren een offerande aan de god van 
Farao bracht, en eveneens aan de god van Sjagridl.  De god van Sjagridl nu was de zon.   
 
1:10 Ja, een kind werd door de priester van Farao als dankoffer gebracht op het altaar dat stond bij de 
heuvel die Potifars Heuvel wordt genoemd, aan het begin van de vlakte van Olisjem.   
 
1:11 Deze priester nu had op één maal op dit altaar drie maagden geofferd, die de dochters waren van 
Onitah, iemand van koninklijke afstamming, rechtstreeks van de lendenen van Cham.  Deze maagden 
werden wegens hun deugd geofferd; zij wilden zich niet nederbuigen om goden van hout of steen te 
aanbidden; daarom werden zij op dit altaar gedood, en het werd op de wijze der Egyptenaren gedaan.   
 



1:12 En het geschiedde dat de priesters mij met geweld aangrepen om ook mij te doden, zoals zij die 
maagden op dit altaar hadden gedood; en opdat gij weet wat dit voor altaar was, verwijs ik u naar de 
afbeelding aan het begin van deze kroniek.   
 
1:13 Het was gemaakt in de vorm van een ligbank, zoals men die onder de.  Chaldeedn aantrof, het 
stond voor de goden van Elkenah, Libnah, Mamakrah, Korasj en nog een god, gelijk aan die van Farao, 
de koning van Egypte.   
 
1:14 Opdat gij weet wat dit voor goden zijn, heb ik u de vorm ervan aangegeven aan het begin, welke 
soort figuren door de Chaldeedn Ralinos worden genoemd, hetgeen hidrogliefen betekent.   
 
1:15 En ziet, toen zij hun handen tegen mij ophieven om mij te offeren en mij het leven te benemen, 
verhief ik mijn stem tot de Here, mijn God, en de Here luisterde en verhoorde mij, en Hij vervulde mij met 
het visioen van de Almachtige, en de engel van Zijn tegenwoordigheid stond bij mij, en maakte 
onmiddellijk mijn banden los;  
 
1:16 En Zijn stem klonk tot mij:  Abraham, Abraham, zie, Mijn naam is Jehova [Jahwe], en Ik heb u 
gehoord en ben nedergekomen om u te bevrijden en u weg te voeren uit het huis van uw vader en van al 
uw verwanten, naar een vreemd land dat u onbekend is.   
 
1:17 En dit, omdat zij hun hart van Mij hebben afgekeerd om de god van Elkenah, en de god van 
Libnah, en de god van Mamakrah, en de god van Korasj , en de god van Farao, de koning van Egypte, te 
aanbidden; daarom ben Ik nedergekomen om hen te bezoeken, en om hem te verdelgen, die zijn hand 
leeft opgeheven tegen u, Mijn zoon Abraham, om u het leven te benemen.   
 
1:18 Zie, Ik zal u aan Mijn land leiden, en Ik zal u nemen om Mijn naam op u te leggen, ja, het 
priesterschap van uw vader, en Mijn macht zal op u zijn.   
 
1:19 Zoals het met Noach was, zo zal let net u zijn; maar door uw bediening zal Mijn naam voor 
eeuwig op de aarde bekend zijn, want Ik ben uw God.   
 
1:20 Ziet, Potifars Heuvel lag in het land Ur der Chaldeedn.  En de Here brak het altaar van Elkenah 
en van de goden van het land af, en vernietigde ze volkomen, en Hij sloeg de priester dat hij stierf.  en er 
was grote rouw in Chaldea, en ook aan het hof van Farao; dit Farao betekent koning van koninklijken 
bloede.   
 
1:21 Deze koning van Egypte nu stamde uit de lendenen van Cham en was door geboorte van het 
bloed der Kanaanieten.   
 
1:22 Uit dit geslacht stamden alle Egyptenaren, en aldus werd het bloed der Kanaanieten  in het land 
bewaard.   
 
1:23 Het land Egypte werd voor het eerst door een vrouw ontdekt, die de dochter was van Cham en 
de dochter van Egyptus, wat in het Chaldeeuws Egypte is, hetgeen betekent het verbodene.   
 
1:24 Toen deze vrouw het land ontdekte, stond het onder water; later deed zij haar zoons zich erin 
vestigen; en uit Cham ontsprong aldus het ras dat de vloek in het land deed voortduren.   
 
1:25 De eerste regering van Egypte nu werd gevestigd door Farao, de oudste zoon van Egyptus, de 
dochter van Cham, en ze was volgens de wijze van regeren van Cham, die patriarchaal was.   
 
1:26 Farao, die een rechtvaardig man was, vestigde zijn koninkrijk en regeerde zijn volk al zijn dagen 
verstandig en rechtvaardig, en trachtte ernstig die na te volgen, die door de vaderen in de eerste 
geslachten was gevestigd, in de dagen Van de eerste patriarchale regering, namelijk de regering van 
Adam, en ook van zijn vader Noach, die hem zegende net de zegeningen der aarde en met de 
zegeningen van wijsheid, maar die hem vloekte met betrekking tot het priesterschap.   



 
1:27 Omdat Farao nu van dat geslacht was, waardoor hij geen recht op het priesterschap kon hebben, 
maakten de Farao's er niettemin gaarne aanspraak op, als komende van Noach door Cham; daarom 
werd mijn vader door hun afgoderij meegesleept.   
 
1:28 Maar ik zal hierna trachten de tijdrekening te geven die van mijzelf teruggaat tot het begin der 
schepping, want de kronieken zijn in mijn handen gekomen en ik heb ze tot op heden.   
 
1:29 Nadat nu de priester van Elkenah was geslagen dat hij stierf, ging in vervulling hetgeen mij 
aangaande het land Chaldea werd gezegd, namelijk dat er hongersnood in het land zou zijn.   
 
1:30 Dienovereenkomstig heerste er hongersnood in het gehele land Chaldea, en mijn vader werd 
wegens de hongersnood hevig gekweld, en hij bekeerde zich van het kwaad dat hij zich tegen mij had 
voorgenomen, namelijk om mij het leven te benemen.   
 
1:31 Maar de kronieken van de vaderen, de patriarchen, betrekking hebbende op het recht op het 
priesterschap, bewaarde de Here, mijn God, in mijn eigen handen; daarom bezit ik tot op deze dag de 
kennis van het begin der schepping, en ook van de planeten en van de sterren, zoals deze de vaderen 
werden bekendgemaakt, en ik zal trachten enkele van deze dingen in deze kroniek te schrijven, ten nutte 
van mijn nageslacht dat na mij Zal komen.   
 

Hoofdstuk 2 
 
2:1 De Here God nu deed de hongersnood in het land Ur zo hevig worden, dat mijn broeder Haran 
stierf, maar mijn vader Terah leefde nog in het land Ur der Chaldeedn.   
 
2:2 En het geschiedde dat ik, Abraham, Sarai tot vrouw nam, en mijn broeder Nehor nam Milla tot 
vrouw; zij waren de dochters van Haran  
 
2:3 De Here had nu tot mij gezegd:  Abraham, ga weg uit uw land, en weg van uw verwanten en van 
het huis van uw vader, naar een land dat Ik u wijzen zal.   
 
2:4 Daarom verliet ik het land Ur der Chaldeedn om het land KanaSn binnen te gaan; en ik nam Lot, 
de zoon van mijn broeder, en zijn vrouw, en mijn vrouw Sarai met mij mee; en ook mijn vader volgde mij 
naar het land dat wij Haran noemden. 
 
2:5 En de hongersnood verminderde; mijn vader bleef in Haran en woonde daar, omdat er vele 
kudden in Haran waren; en mijn vader keerde zich wederom tot zijn afgoderij; daarom verbleef hij in 
Haran.   
 
2:6 Maar ik, Abraham, en de zoon van mijn broeder, Lot, baden tot de Here, en de Here verscheen 
aan mij en zeide tot mij:  Sta op, en neem Lot met u mee; want Ik heb Mij voorgenomen u uit Haran weg 
te voeren, en u tot een dienaar te naken om Mijn naam te dragen in een vreemd land, dat Ik aan uw 
nakomelingen na u zal geven tot eeuwige bezitting, wanneer zij naar Mijn stem luisteren.   
 
2:7 Want ik ben de Here, uw God; Ik woon in de hemel; de aarde is Mijn voetbank; Ik strek Mijn hand 
uit over de zee, en ze gehoorzaamt Mijnt stem; Ik maak de wind en vuur tot Mijn wagen; Ik zeg tot de 
bergen:  Gaat heen van hier.  En zie, ze worden plotseling, in een oogwenk, door een wervelwind 
weggenomen.   
 
2:8 Mijn naam is Jehova [Jahwe], en Ik weet het einde sinds het begin; daarom zal Mijn hand over u 
zijn.   
 
2:9 En ik zal u tot een groot volk maken, en Ik zal u bovenmate zegenen, en uw naam groot maken 
onder alle volken, en gij zult een zegen zijn voor uw nakomelingen na u, en wel hierin, dat zij deze 
bediening en dit priesterschap tot alle natidn zullen brengen.   



 
2:10 En Ik zal hen door uw naam zegenen; want allen, die dit Evangelie ontvangen, zullen naar uw 
naam worden genoemd, en zullen als uw nakomelingen worden gerekend, en zij zullen verrijzen en u als 
hun vader zegenen;  
 
2:11 En Ik zal hen zegenen, die u zegenen, en hen vervloeken, die u vervloeken; en in u dat wil 
zeggen:  in uw priesterschap en in uw nakomelingen dat wil zeggen:  uw priesterschap zullen alle 
geslachten der aarde worden gezegend, ja, met de zegeningen van het Evangelie, die de zegeningen der 
zaligheid zijn, ja, van het eeuwige leven, want Ik geef u de belofte dat dit recht zal voortduren in u en in 
uw nakomelingen na u dat wil zeggen:  de natuurlijke nakomelingen, of de nakomelingen van het 
lichaam.   
 
2:12 Nadat nu de Here had opgehouden tot mij te spreken, en Zijn aangezicht aan mij had onttrokken, 
zeide ik in mijn hart:  Uw dienstknecht heeft U ernstig gezocht, thans heb ik U gevonden;  
 
2:13 Gij hebt Uw engel gezonden om mij te verlossen van de goden van Elkenah, en ik zal er goed 
aan doen naar Uw stem te luisteren; laat daarom Uw dienstknecht opstaan en in vrede vertrekken.   
 
2:14 Aldus vertrok ik, Abraham, zoals de Here tot mij had gezegd, en Lot ging met mij mee; en ik, 
Abraham, was tweednzestig jaar oud, toen ik uit Haran vertrok.   
 
2:15 En ik nam Sarai, die ik toen ik tot vrouw had genomen in Ur, in Chaldea, was, en Lot, de Zoon 
van mijn broeder, en al onze bezittingen die wij hadden bijeengebracht, en de zielen die wij in Haran 
hadden gewonnen, met mij nee en ging op weg naar het land KanaSn, en onderweg woonden wij in 
tenten;  
 
2:16 Daarom was de eeuwigheid onze bedekking en onze rots en onze zaligheid, toen wij van Haran 
langs Jersjon naar het land KanaSn trokken.   
 
2:17 Nu bouwde ik, Abraham, een altaar in het land Jersjon, en bracht de Here een offerande, en bad 
dat de hongersnood van het huis van mijn vader.  mocht worden afgewend, opdat zij niet zouden 
omkomen.   
 
2:18 En toen trokken wij uit Jersjon weg, het land door naar de plaats Sichem; ze was gelegen in de 
vlakten van More, en wij waren reeds in de grensstreken van het land der Kanaanieten , en ik bracht een 
offerande in de vlakten van More, en riep in alle ernst de Here aan, omdat wij reeds in het land van dit 
afgodische volk waren gekomen.   
 
2:19 En de Here verscheen aan mij in antwoord op mijn gebeden, en zeide tot mij:  Aan uw 
nakomelingen zal Ik dit land geven.   
 
2:20 En ik, Abraham, stond op van de plaats waar ik de Here het altaar gebouwd had, en ging vandaar 
naar een berg ten oosten van Bethel, en sloeg aldaar mijn tent op, Bethel ten westen, en Ai ten oosten; 
en daar bouwde ik de Here nog een altaar, en riep wederom de Naam des Heren aan.   
 
2:21 En ik, Abraham, reisde steeds verder naar het zuiden; en de hongersnood duurde voort in het 
land; en ik, Abraham, besloot naar Egypte te trekken om daar te verblijven, want de hongersnood werd 
zeer nijpend.   
 
2:22 En het geschiedde toen ik Egypte genaderd was om binnen te trekken, dat de Here tot mij zeide:  
Zie, uw vrouw Sarai is een vrouw zeer schoon om te aanschouwen;  
 
2:23 Daarom zal het geschieden wanneer de Egyptenaren haar zullen zien, dat zij zullen zeggen:  Zij 
is zijn vrouw;en zij zullen u doden, maar haar in leven laten; zie daarom toe dat gij aldus doet:   
 
2:24 Laat haar tot de Egyptenaren zeggen dat zij uw zuster is, en uw ziel zal leven,  



 
2:25 En het geschiedde dat ik, Abraham, mijn vrouw Sarai alles vertelde wat de Here tot mij had 
gezegd zeg daarom tot hen, bid ik u, dat gij mijn zuster zijt, opdat het mij wel ga om uwentwil, en mijn ziel 
door u Zal leven.   
 

Hoofdstuk 3 
 
3:1 En ik, Abraham, had de Urim en Thummim, die de Here, mijn God, mij had gegeven in Ur der 
Chaldeedn;  
 
3:2 En ik zag de sterren, dat zij zeer groot waren, en dat een ervan het dichtste bij de troon van God 
was; en er waren vele grote sterren die er dicht bij waren;  
 
3:3 En de Here zeide tot mij:  Dit zijn de besturende sterren; en de naam van de grote is Kolob, 
omdat ze dicht bij Mij is, want Ik ben de Here, uw God; deze heb Ik geplaatst om alle te besturen, die tot 
dezelfde orde behoren, als die waarop gij staat.   
 
3:4 En de Here zeide tot mij, door middel van de Urim en Thummim, dat Kolob volgens de wijze des 
Heren was met betrekking tot zijn tijden en stonden in zijn omwentelingen; dat een omwenteling voor de 
Here een dag was, volgens Zijn wijze van berekenen, dat is duizend jaar volgens de tijd toegewezen aan 
die waarop gij staat.  Dit is de wijze waarop de tijd des Heren wordt berekend, volgens de rekenwijze van 
Kolob.   
 
3:5 En de Here zeide tot mij:  De planeet die het kleine licht is tot heerschappij over de nacht, die 
kleiner is dan het licht tot heerschappij over de dag, is, wat de rekenwijze betreft, boven of groter die 
waarop gij staat, want ze beweegt volgens regel langzamer; dit is volgens regel, omdat ze boven de 
aarde staat waarop gij staat; daarom is de berekening van haar tijd niet zoveel in aantal dagen, en 
maanden, en jaren,  
 
3:6 En de Here zeide tot mij:  Nu, Abraham, deze twee feiten bestaan; zie, uw ogen aanschouwen 
het; het is u gegeven te weten de berekende tijden, en de gezette tijd, ja, de gezette tijd van de aarde 
waarop gij staat, en de gezette tijd van het grote licht dat geplaatst is tot heerschappij over de dag, en de 
gezette van het kleine licht dat geplaatst is tot heerschappij over de nacht.   
 
3:7 De gezette tijd van het kleine licht nu is een langere tijd naar.  zijn berekening dan de berekening 
van de tijd van de aarde waarop gij staat.   
 
3:8 En waar deze twee feiten bestaan, zal er boven deze een ander feit zijn, dat wil zeggen, er zal 
een andere planeet bestaan, waarvan de berekening van haar tijd nog langer zal zijn.   
 
3:9 En aldus zal er zijn de berekening van de tijd van de ene planeet boven de andere, totdat gij 
Kolob zoud naderen, welke Kolob volgens de rekenwijze van de tijd des Heren is; welke Kolob dichtbij de 
troon van God geplaatst is om al die planeten te besturen, die behoren tot dezelfde orde als die waarop 
gij staat.   
 
3:10 En het is u gegeven de gezette tijd te weten van alle sterren die geplaatst zijn om licht te geven, 
totdat gij bij de troon van God zoudt komen.   
 
3:11 Aldus sprak ik, Abraham, van aangezicht tot aangezicht met de Here, zoals de ene mens met de 
andere spreekt; en Hij vertelde mij van de werken die Zijn handen gemaakt hadden.   
 
3:12 En Hij zeide tot mij:  Mijn zoon, Mijn zoon en Zijn hand was uitgestrekt zie, Ik zal u al deze laten 
zien.  En Hij plaatste Zijn hand op mijn ogen, en ik zag die dingen die Zijn handen hadden gemaakt, die 
vele waren; en ze vermenigvuldigden zich voor mijn ogen, en ik kon het einde ervan niet zien.   
 



3:13 En Hij zeide tot.  mij.  Dit is Sjinihah, hetgeen de zon is.  En Hij zeide tot mij:  Kolob, wat ster is.  
En Hij zeide tot mij:  Olea, hetgeen de maan is.  En Hij zeide tot , mij, Kokabim, wat sterren betekent, of 
alle grote lichten die in het uitspansel des hemels waren.   
 
3:14 En het was in de nacht, toen.  De Here deze woorden tot mij sprak:  Ik zal u vermenigvuldigen, en 
uw nakomelingen na u, gelijk deze; en indien gij het aantal zandkorrels kunt tellen, zo zal het aantal uwer 
nakomelingen zijn.   
 
3:15 En de Here zeide tot mij:  Abraham, Ik toon u deze dingen, alvorens gij Egypte binnentrekt, opdat 
gij deze woorden moogt verkondigen.   
 
3:16 Indien er twee dingen bestaan, en het ene boven het andere is, moeten er grotere dingen boven 
deze zijn; Kolob is daarom de grootste van alle Kokabim die gij hebt zien, omdat die het dichtste bij Mij is.   
 
3:17 Als er nu twee dingen zijn, het ene boven het andere, en als de maan boven de aarde is, dan kan 
het zijn dat er een planeet of een ster daarboven bestaat; en er is niets dat de Here, uw God, in Zijn hart 
zal voornemen om te doen, of Hij zal het doen.   
 
3:18 Hoe het ook zij, Hij maakte de grootste ster; zo ook, indien er twee geesten zijn, en de ene 
intelligenter is dan de andere, hebben deze twee geesten toch geen begin, niettegenstaande de ene 
intelligenter is dan de andere; zij bestonden voorheen, zij zullen geen einde hebben, zij zullen 
voortbestaan, want zij zijn gnolaam, of eeuwig.   
 
3:19 En de Here zeide tot mij:  Deze twee feiten bestaan, dat er twee geesten zijn, de ene intelligenter 
dan de andere; dan moet er nog een andere zijn, intelligenter dan zij, Ik ben de Here, uw God, Ik ben 
intelligenter dan zij allen.   
 
3:20 De Here, uw God, zond Zijn engel om u uit de handen van de priester van Elkenah te bevrijden.   
 
3:21 Ik woon te midden van hen allen; daarom nu ben Ik tot u nedergekomen om u bekend te maken 
de werken die Mijn handen hebben gemaakt, waarin Mijn wijsheid hen allen overtreft, want Ik regeer 
boven in de hemelen en beneden op de aarde, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, over alle 
intelligenties die uw ogen sedert het begin hebben gezien; in het begin kwam Ik neder te midden van alle 
intelligenties die gij hebt gezien.   
 
3:22 De Here nu had aan mij, Abraham, de intelligenties getoond die waren eer de wereld was; en 
onder al dezen waren er velen der edelen en groten;  
 
3:23 En God zag deze zielen, dat zij goed waren; en Hij stond te midden van hen en zeide:  Dezen zal 
Ik tot Mijn regeerders maken, want Hij stond te midden van hen die geesten waren, en Hij zag dat zij 
goed waren.  En Hij zeide tot mij:  Abraham, gij zijt een hunner.  gij waart gekozen, voordat gij werdt 
geboren.   
 
3:24 En er stond Een in hun midden, die gelijk God was, en Hij zeide tot hen die bij Hem waren:  Wij 
zullen nederdalen, want er is ruimte daar, en wij zullen van deze stoffen nemen, en wij zullen een aarde 
maken waarop dezen kunnen wonen;  
 
3:25 En wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Here, hun God, 
hun ook zal gebieden.   
 
3:26 En aan die hun eerste staat behouden, zal meer worden gegeven; en zij die hun eerste staat niet 
behouden, zullen geen heerlijkheid ontvangen in hetzelfde koninkrijk met hen die wel hun eerste staat 
behouden; het hoofd van die hun tweede staat behouden, zal voor eeuwig heerlijkheid vermeerderd 
worden.   
 



3:27 En de Here zeide:  Wie zal Ik zenden:  En Een, de Zoon des Mensen gelijk, antwoordde:  Hier 
ben Ik, zend Mij.  En een ander antwoordde en zeide:  Hier ben ik, zend mij.  En de Here zeide:  Ik zal de 
eerste zenden.   
 
3:28 En de tweede was vertoornd en behield zijn eerste staat niet; en te dien dage volgden velen hem 
na.   
 

Hoofdstuk 4 
 
4:1 En toen zeide de Here:  Laat Ons nederdalen.  En Zij daal den neder in het begin, en Zij dat wil 
zeggen de Goden organiseerden en vormden de hemelen en de aarde.   
 
4:2 En de aarde was na haar vorming ledig en woest, omdat Zij niets anders hadden gevormd dan de 
aarde.  en duisternis heerste Over de vloed, en de Geest der Goden hing over de watervlakten.   
 
4:3 En Zij de Goden zeiden:  Er zij licht.  En er was licht.   
 
4:4 En Zij de Goden doorgrondden het licht, want het was helder.  en Zij scheidden het licht, of deden 
het van de duisternis gescheiden worden.   
 
4:5 En de Goden noemden het licht dag, en de duisternis noemden Zij nacht.  En het geschiedde dat 
Zij het van de avond tot de morgen nacht noemden; en van de morgen tot de avond noemden Zij het dag; 
en dit was het eerste, of het begin, van wat Zij dag en nacht noemden.   
 
4:6 En de Goden zeiden ook:  Er zij een uitspansel in het midden der wateren, en het zal de wateren 
van de wateren scheiden.   
 
4:7 En de Goden geboden het uitspansel dat het de wateren die onder het uitspansel waren, 
scheidde van de wateren die boven het uitspansel waren; en het was zoals Zij geboden hadden.   
 
4:8 En de Goden noemden het uitspansel hemel.  En het geschiedde dat Zij het van de avond tot de 
morgen nacht noemden; en het geschiedde dat Zij het van de morgen tot de avond dag noemden; en dit 
was het tweede tijdperk dat Zij nacht en dag noemden.   
 
4:9 En de Goden geboden, zeggende..  Laat de wateren onder de hemel in TTn plaats worden 
vergaderd, en laat de aarde droog te voorschijn komen; en het was zoals Zij geboden hadden;  
 
4:10 En de Goden noemden het droge land aarde; en de samengekomen wateren noemden Zij grote 
wateren; en de Goden zagen dat Zij werden gehoorzaamd.   
 
4:11 En de Goden zeiden:  Laat Ons de aarde gereedmaken om het gras voort te brengen, het 
zaaddragend kruid, de vruchtboom, die vruchten voortbrengt naar zijn aard, waarvan het zaad dat erin is, 
zijn eigen gelijkenis op de aarde voortbrengt; en het was zoals Zij geboden hadden.   
 
4:12 En de Goden organiseerden de aarde dat ze gras uit zijn eigen zaad zou voortbrengen, en het 
kruid dat het kruid uit zijn eigen zaad zou voortbrengen, zaad voortbrengend naar zijn aard, en de aarde 
dat ze de boom uit zijn eigen zaad zou voortbrengen, vruchten dragend waarvan het zaad erin alleen 
hetzelfde kon voortbrengen, naar hun aard; en de Goden zagen dat Zij werden gehoorzaamd.   
 
4:13 En het geschiedde dat Zij de dagen telden; van de avond tot de morgen noemden Zij het nacht; 
en het geschiedde dat Zij het van de morgen tot de avond dag noemden; en het was het derde tijdperk.   
 
4:14 En de Goden organiseerden de lichten in het uitspansel des hemels, en deden ze de dag van de 
nacht scheiden, en Zij organiseerden ze tot tekenen en gezette tijden, en tot dagen en tot jaren;  
 



4:15 En Zij organiseerden ze tot lichten in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en 
het was alzo.   
 
4:16 En de Goden organiseerden de twee grote lichten, het grootste tot heerschappij over de dag, en 
het kleinste tot heerschappij over de nacht;met dat kleinste licht plaatsten Zij ook de sterren;  
 
4:17 En de Goden plaatsten ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en tot 
heerschappij over de dag en over de nacht, en om scheiding te doen maken tussen het licht en de 
duisternis.   
 
4:18 En de Goden sloegen die dingen die Zij hadden geboden gade, totdat ze gehoorzaamden.   
 
4:19 En het geschiedde dat het van de avond tot de morgen nacht was; en het geschiedde dat het van 
de morgen tot de avond dag was; en het was het vierde tijdperk.   
 
4:20 En de Goden zeiden:  Laat Ons de wateren gereedmaken om overvloedig een gewemel van 
levende schepselen voort te brengen; en het gevogelte, dat het boven de aarde in het open uitspansel 
des hemels moge vliegen.   
 
4:21 En de Goden maakten de wateren gereed, opdat ze grote walvissen mochten voortbrengen, en 
ieder levend wemelend schepsel, die de wateren overvloedig naar hun aard moesten voortbrengen; en 
alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard.  En de Goden zagen dat Zij zouden worden gehoorzaamd, en 
dat Hun plan goed was.   
 
4:22 En de Goden zeiden:  Wij zullen ze zegenen en vruchtbaar doen zijn, en zich doen 
vermenigvuldigen, en de wateren der zeedn of de grote wateren door hen doen vervullen; en Wij zullen 
het gevogelte zich op de aarde doen vermenigvuldigen.   
 
4:23 En het geschiedde dat Zij het van de avond tot de morgen nacht noemden; en het geschiedde 
dat Zij het van de morgen tot de avond dag noemden; en het was het vijfde tijdperk.   
 
4:24 En de Goden naakten de aarde gereed om de levende schepselen voort te brengen naar hun 
aard, vee en kruipend gedierte, en wild gedierte der aarde, naar hun aard; en het was zoals Zij gezegd 
hadden.   
 
4:25 En de Goden organiseerden de aarde dat ze de wilde dieren zou voortbrengen naar hun aard, en 
vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte der aarde naar zijn aard; en de Goden zagen dat ze 
zouden gehoorzamen.   
 
4:26 En de Goden beraadslaagden onder elkaar en zeiden:  Laat Ons nederdalen en de mens vormen 
naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en Wij zullen hun heerschappij geven over de vissen der zee, en 
over de vogels der lucht, en over het vee, en over de gehele aarde, en over het kruipend gedierte dat op 
de aarde kruipt.   
 
4:27 Dus daalden de Goden neder om de mens naar Hun eigen beeld te scheppen, om hem naar het 
beeld Goden te vormen, om hen man en vrouw te vormen.   
 
4:28 En de Goden zeiden:  Wij zullen hen zegenen.  En de Goden zeiden:  Wij zullen hen vruchtbaar 
doen zijn en zich doen vermenigvuldigen, en de aarde doen vervullen en haar doen onderwerpen, en hen 
heerschappij doen hebben over de vissen der zee, en over de vogels der lucht, en over al het levend 
gedierte dat zich op de aarde beweegt.   
 
4:29 En de Goden zeiden:  Ziet, Wij zullen hun geven al het zaaddragende kruid dat op de gehele 
aardbodem komen zal, en iedere boom die daarop vruchten dragen zal; ja, de vruchten van de 
zaaddragende boom zullen Wij hun geven; het zal hun tot voedsel zijn.   
 



4:30 En ziet, aan alle dieren der aarde, en aan alle vogels der lucht, en aan al het kruipend gedierte 
der aarde zullen Wij leven geven, en ook zullen Wij ze al het groene kruid tot voedsel geven; en al deze 
dingen zullen aldus worden georganiseerd.   
 
4:31 En de Goden zeiden:  Wij zullen alles doen wat Wij hebben gezegd, en ze organiseren; en ziet, 
ze zullen zeer gehoorzaam zijn; en het geschiedde dat Zij het van de avond tot de morgen nacht 
noemden; en het geschiedde dat Zij het van de morgen tot de avond dag noemden; en Zij telden het 
zesde tijdperk.   
 

Hoofdstuk 5 
 
5:1 En aldus zullen Wij de hemelen en de aarde, en al hun heir, voltooien.   
 
5:2 En de Goden zeiden onder elkaar.  In het zevende tijdperk zullen Wij Ons werk waartoe Wij 
hebben besloten, bedindigen; en in het zevende tijdperk zullen Wij rusten van al Ons werk waartoe Wij 
hebben besloten.   
 
5:3 En de Goden stelden het zevende tijdperk vast, omdat Zij in het zevende tijdperk zouden rusten 
van al Hun werken tot welker vorming Zij (de Goden) onder elkaar hadden besloten; en Zij heiligden dat.  
En aldus waren Hun besluiten in de tijd dat Zij onder elkaar besloten de hemelen en de aarde te vormen.   
 
5:4 En de Goden daalden neder en vormden deze, de beginfasen van de hemelen en de aarde, toen 
zij werden gevormd, ten dage dat de Goden de aarde en de hemelen vormden.   
 
5:5 Overeenkomstig alles wat Zij hadden gezegd aangaande alle plant des velds, voordat zij in de 
aarde was, en al het kruid des velds, voordat het groeide'.  want de Goden hadden het niet doen regenen 
op de aarde, toen Zij besloten ze te scheppen, en Zij hadden geen mens gevormd om de aardbodem te 
bewerken.   
 
5:6 Maar er ging een damp op uit de aarde en bevochtigde de hele aardbodem.   
 
5:7 En de Goden vormden de mens uit het stof der aarde, en namen zijn geest (dat wil zeggen, de 
geest van de mens) en brachten die in hem; en Zij bliezen de levensadem in zijn neusgaten, en de mens 
werd een levende ziel.   
 
5:8 En de Goden plantten een hof in Eden, tegen het oosten, en daarin plaatsten Zij de mens, wiens 
geest Zij in het lichaam dat Zij hadden gevormd, gebracht hadden.   
 
5:9 En uit de grond deden de Goden iedere boom groeien die aangenaam is voor het oog en goed 
om te eten; alsook de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis van goed en 
kwaad.   
 
5:10 Uit Eden liep een rivier om de hof te bevloeien; en vandaar werd ze verdeeld, en wel in vier 
armen.   
 
5:11 En de Goden namen de mens en plaatsten hem in de hof van Eden om deze te bebouwen en te 
onderhouden.   
 
5:12 En de Goden geboden de mens en zeiden:  Van iedere boom in deze hof moogt gij vrijelijk eten,  
 
5:13 Maar Van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want in de tijd dat 
gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.  Nu zag ik, Abraham, dat het volgens de tijd des Heren was, 
wat volgens de tijd van Kolob was; want de Goden hadden voor Adam de berekening van zijn tijd nog niet 
vastgesteld.   
 



5:14 En de Goden zeiden:  Laat Ons een hulpe maken die de mens gelijkwaardig is, want het is niet 
goed dat de mens alleen is; daarom zullen Wij een hulpe maken die hem gelijkwaardig is.   
 
5:15 En de Goden deden een diepe slaap op Adam vallen; en hij sliep, en Zij namen een van zijn 
ribben en sloten het vlees op die plaats toe.   
 
5:16 En van de rib die de Goden uit de mens hadden genomen, vormden Zij een vrouw, en Zij 
brachten haar voor de man.   
 
5:17 En Adam zeide:  Dit was been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees; nu zal zij ,manninne' 
[vrouw] worden genoemd, omdat zij uit de man is genomen.   
 
5:18 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij Zullen TTn 
vlees zijn.   
 
5:19 En zij waren beiden naakt, de man en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.   
 
5:20 En uit de aarde vormden de Goden al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels, en 
brachten ze voor Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam ieder levend schepsel 
noemde, zo zou de naam ervan zijn.   
 
5:21 En Adam gaf al het vee, en al het gevogelte des hemels, en al het gedierte des velds een naam; 
en voor Adam was er een hulpe die hem gelijkwaardig was.   
 



JOSEPH SMITH - MATTHEW 
 

An extract from the translation of the Bible as revealed to Joseph Smith the Prophet in 1831:  Matthew 
23:39 and chapter 24. 

 
1:1 Want Ik zeg u, dat gij Mij van nu aan niet zult zien, en weten, dat Ik het ben, van Wien door de 
profeten is geschreven, totdat gij zeggen zult:  Gezegend is Hij, Die komt in den naam des Heeren, in de 
wolken des hemels, en alle heilige engelen met Hem.  Toen begrepen Zijn discipelen, dat Hij weder op de 
aarde komen zou, nadat Hij ter rechterhand Gods verheerlijkt en gekroond was.   
 
1:2 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem te 
horen, zeggende:  Meester, verklaar ons hetgeen Gij aangaande de gebouwen des tempels hebt gezegd:  
Ze zullen worden afgebroken en u woest gelaten.   
 
1:3 En Jezus zeide tot hen:  Ziet gij niet al deze dingen, en verstaat gij ze niet?  Voorwaar zeg Ik u:  
Hier aan dezen tempel, zal niet één steen op den anderen gelaten worden, die niet afgebroken zal 
worden.   
 
1:4 En Jezus verliet hen, en klom op den Olijfberg.  En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen 
de discipelen tot Hem alleen, zeggende:  Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, die Gij aangaande 
de verwoesting van den tempel, en aangaande de Joden hebt gezegd; en welk is het teken van Uw 
komst, en van de voleinding der wereld, of de verdelging der goddelozen, hetgeen het einde der wereld 
is?   
 
1:5 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen:  Ziet toe, dat u niemand bedriege;  
 
1:6 Want velen zullen komen onder Mijn naam, zeggende:  Ik ben de Christus; en zij zullen velen 
bedriegen;  
 
1:7 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van 
alle volken, om Mijns naams wil;  
 
1:8 En dan zullen er velen gedrgerd worden, en zullen elkander overleveren;  
 
1:9 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen bedriegen;  
 
1:10 En omdat de ongerechtigheid overvloedig zal zijn, zo zal de liefde van velen verkouden;  
 
1:11 Maar wie standvastig blijft, en niet wordt overwonnen, die zal zalig worden.   
 
1:12 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den 
profeet, aangaande de verwoesting van Jeruzalem, dan moet gij staan in de heilige plaats; die het leest, 
die merke daarop !   
 
1:13 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;  
 
1:14 Die op het dak is, vluchte, en kere niet weder om iets uit zijn huis weg te nemen;  
 
1:15 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen;  
 
1:16 Maar wee den bevruchten en den zogenden in die dagen;  
 
1:17 Bidt daarom den Heere, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat;  
 



1:18 want alsdan, in die dagen, zal er grote verdrukking wezen voor de Joden en de inwoners van 
Jeruzalem, hoedanige nog nimmer door God op Isradl is gezonden, van het begin van hun koninkrijk tot 
nu toe, en ook niet wederom op Isradl Zal worden gezonden.   
 
1:19 Alle dingen die hun zijn overkomen, zijn maar het begin der smarten, die over hen zullen komen.   
 
1:20 En zo die dagen niet verkort werden, geen hunner zou behouden worden; naar om der 
uitverkorenen wil, volgens het verbond, zullen die dagen verkort worden.   
 
1:21 Ziet, deze dingen heb Ik tot u gesproken aangaande de Joden; en wederom, zo iemand na de 
verdrukking van die dagen, die over Jeruzalem zal komen, tot u zal zeggen:  Ziet, hier is de Christus, of 
daar, gelooft hem niet;  
 
1:22 Want in die dagen zullen er ook valse Christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote 
tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien mogelijk, ook de uitverkorenen zelf zouden bedriegen, 
die volgens het verbond de uitverkorenen zijn.   
 
1:23 Ziet, Ik spreek deze dingen tot u ter wille van de uitverkorenen; en gij zult ook horen van oorlogen 
en van geruchten van oorlogen; ziet toe, dat gij niet wordt verschrikt, want alles, wat Ik u heb gezegd, 
moet geschieden; maar nog is het einde niet.   
 
1:24 Ziet, Ik heb het u voorzegd!   
 
1:25 Zo zij dan tot u zullen zeggen:  Ziet, Hij is in de woestijn; gaat niet uit; ziet, Hij is in de 
binnenkameren; gelooft het niet;  
 
1:26 Want gelijk het licht van den morgen uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, en zich 
over de gehele aarde spreidt, alzo zal ook de komst van den Zoon des Mensen wezen.   
 
1:27 En nu toon Ik u een gelijkenis.  Ziet, waar.  Het dode lichaam is, daar zullen de arenden 
vergaderd worden; alzo zullen ook Mijn uitverkorenen van de vier delen der aarde worden vergaderd.   
 
1:28 En Zij zullen horen van oorlogen en van geruchten van Oorlogen.   
 
1:29 Ziet, Ik spreek ter wille van Mijn uitverkorenen; want het ene volk zal tegen het andere volk 
opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en 
pestilentidn, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.   
 
1:30 En wederom, Omdat de ongerechtigheid overvloedig zal zijn, zo zal de liefde van velen 
verkouden; maar wie niet zal worden overwonnen, die zal zalig worden.   
 
1:31 En wederom, dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een 
getuigenis allen volken; en dan zal het einde konen, of de verwoesting der goddelozen;  
 
1:32 En wederom zal de gruwel der verwoesting geschieden, waarvan gesproken is door Daniël, den 
profeet.   
 
1:33 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar 
schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten des hemels zullen 
bewogen worden.   
 
1:34 Voorwaar, Ik zeg u:  Dat geslacht, waarin deze dingen zullen geschieden, zal niet voorbijgaan, 
totdat alles, wat Ik u heb gezegd, zal geschied Zijn.   
 
1:35 Hoewel de dagen zullen konen, dat hemel en aarde zullen voorbijgaan, zullen Mijn woorden 
geenszins voorbijgaan, doch alle worden vervuld.   



 
1:36 En zo als Ik voorheen heb gezegd, na de verdrukking dier dagen, en nadat de krachten der 
hemelen zullen zijn bewogen, zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des Mensen; en dan 
zullen alle geslachten der aarde wenen; en zij zullen den Zoon des Mensen zien, komende op de wolken 
des hemels, met kracht en grote heerlijkheid;  
 
1:37 En hij, die Mijn woord als een schat bewaart, zal niet worden bedrogen, want de Zoon des 
Mensen zal komen, en Hij zal Zijn engelen voor Zich uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij 
zullen de overigen Zijner uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste des 
hemels tot het andere.   
 
1:38 Leert nu van den vijgeboom deze gelijkenis:  wanneer zijn takken nu teder worden en de 
bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is;  
 
1:39 Alzo ook Mijn uitverkorenen, wanneer zij al deze dingen zullen zien, zo zullen zij weten, dat Hij 
nabij is, ja, voor de deur.   
 
1:40 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen Gods in den hemel, dan Mijn 
Vader alleen.   
 
1:41 Maar gelijk het was in de dagen van Noach, zo zal ook zijn bij de komst van den Zoon des 
Mensen;  
 
1:42 Want met hen zal het zijn, gelijk het was in de dagen voor den zondvloed; want tot den dag toe, 
in welken Noach in de ark ging, waren zij etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende;  
 
1:43 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de 
komst van den Zoon des Mensen.   
 
1:44 Dan zal worden vervuld, hetgeen geschreven staat, dat er in de laatste dagen twee op den akker 
zullen zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden;  
 
1:45 Er zullen er twee malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere verlaten worden;  
 
1:46 En wat Ik tot een zeg, zeg Ik tot allen; waakt dan, want gij weet niet, in welke ure uw Heere 
komen zal.   
 
1:47 Maar weet dit, zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij 
zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven, maar zou bereid geweest zijn.   
 
1:48 Daarom, zijt ook gij bereid, want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des komen.   
 
1:49 Wie is dan de getrouwe en wijze dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld 
heeft, om hunlieden hun voedsel te geven ter rechter tijd?   
 
1:50 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, bij diens komst, zal vinden alzo doende; en voorwaar, 
Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.   
 
1:51 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen:  Mijn heer vertoeft te komen,  
 
1:52 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards,  
 
1:53 Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter 
ure, die hij niet weet,  
 



1:54 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing 
der tanden.   
 
1:55 En alzo komt het einde der goddelozen, volgens de profetie van Mozes, zeggende:  Zij zullen uit 
het midden des volks worden uitgeroeid; doch het einde der aarde is nog niet, maar nabij.   
 



JOSEPH SMITH - HISTORY 

 
Extracts from the History of Joseph Smith, the Prophet 

History of the Church, Vol.  1, Chapters 1-5 
 

1:1 De vele geruchten die door boosaardige en arglistige mensen in omloop zijn gebracht over de 
opkomst en de vooruitgang van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 
geruchten welke alle door hun geestelijke vaders in het leven geroepen zijn om aan haar kerkelijk 
karakter en haar vooruitgang in de wereld afbreuk te doen, brengen mij ertoe deze geschiedenis te 
schrijven, teneinde het publiek van zijn dwaling terug te voeren en allen die de waarheid zoeken 
deelgenoot te maken van de feitelijke toedracht, voorzover mij bekend, aangaande mijzelf en de Kerk.   
 
1:2 Met deze geschiedenis geef ik in waarheid en gerechtigheid de diverse gebeurtenissen 
aangaande deze Kerk weer, die reeds plaatsvonden ofwel zich voordoen momenteel, nu het achtste jaar 
na de organisatie van genoemde Kerk.   
 
1:3 Ik ben geboren in het jaar onzes Heren 1805, op 23 december, in de plaats Sharon, gelegen in 
Windsor County, in de staat Vermont.  Toen ik ongeveer tien jaar oud was, verliet vader, Joseph Smith 
sr., de mijn staat Vermont en verhuisde naar Palmyra in Ontario (nu Wayne) County, in de staat New 
York.  Omstreeks vier jaar na aankomst in Palmyra verhuisde hij met zijn gezin naar Manchester, 
eveneens in Ontario County.   
 
1:4 Zijn gezin bestond uit elf personen, namelijk, mijn vader Joseph Smith, mijn moeder Lucy Smith 
(voor haar huwelijk was haar naam Mack, zij was een dochter.  van Solomon Mack), mijn broers Alvin 
(gestorven op 19 november 1824 in zijn zevenentwintigste levensjaar), Hyrum, Samudl Harrison, William, 
Don Carlos en mijn zusters Sophronia, Catherine en Lucy.   
 
1:5 In het tweede jaar na onze verhuizing naar Manchester ontstond er in de plaats waar wij 
woonden, een ongebruikelijke godsdienstige spanning.  Het begon met de methodisten, maar ze heerste 
spoedig onder alle sekten in die landstreek.  Het ganse gebied leek er wel aan te lijden, en bij de 
verschillende godsdienstige partijen schaarden zich grote menigten, wat onder de mensen grote 
opschudding en verdeeldheid veroorzaakte.  Sommigen riepen:  "Zie hier." en anderen:  "Zie daar!'  
Sommigen streden voor het methodistische, Sommigen voor het presbyteriaanse, sommigen voor het 
baptistische geloof.   
 
1:6 Want ondanks de grote liefde, die de bekeerlingen van deze verschillende geloven ten tijde van 
hun bekering betoonden, en de grote ijver van de betrokken geestelijkheid, die zich inspande om deze 
buitengewone godsdienstige opleving te veroorzaken en aan te wakkeren, opdat een ieder bekeerd werd, 
zoals zij het geliefden te noemen, en zich bij de sekte zijner keuze aansloot, bleek het, toen de 
bekeerlingen zich op weg begaven, sommigen naar de ene groep en sommigen naar de andere, dat de 
schijnbare sympathie van de priesters en de bekeerlingen eerder voorgewend dan echt was; want er 
volgde een toneel van grote verwarring en antipathie.  Priester streed tegen priester, bekeerling tegen 
bekeerling, zodat al hun sympathie voor elkaar, zo zij die ooit hadden bezeten, doodliep in woordenstrijd 
en meningsverschillen.   
 
1:7 Ik was destijds in mijn vijftiende levensjaar.  Het gezin van mijn vader werd tot het 
presbyteriaanse geloof gebracht, en vier gezinsleden sloten zich bij die kerk aan, namelijk mijn moeder 
Lucy, mijn broers Hyrum en Samudl Harrison en mijn zuster Sophronia.   
 
1:8 In deze tijd van grote opwinding werd mijn geest tot ernstig nadenken en grote onrust 
aangespoord; maar ofschoon mijn gevoelens diep waren en dikwijls pijnlijk getroffen werden, hield ik mij 
toch afzijdig van al deze groepen, hoewel ik hun onderscheiden bijeenkomsten bijwoonde zo dikwijls de 
gelegenheid zich voordeed.  Na verloop van tijd begon ik te gevoelen voor de methodistische sekte, en 
was min of meer verlangend daarin opgenomen te zijn.  Maar zo groot waren de verwarring en de twist 
tussen de verschillende richtingen, dat het onmogelijk was voor iemand van mijn jeugdige leeftijd, en zo 
weinig bekend met mensen en zaken, om uit te maken wie gelijk had en wie niet.   



 
1:9 Innerlijk was ik soms zeer opgewonden, zo hevig en onophoudelijk waren het geschreeuw en de 
opschudding.  De presbyterianen waren sterk tegen de baptisten en methodisten gekant, en wendden uit 
alle macht zowel logica als spitsvondigheid aan om hun dwalingen te bewijzen, althans om het volk te 
doen geloven dat die dwaalden.  Aan de andere kant waren de baptisten en methodisten op hun beurt 
even ijverig in hun pogingen om hun eigen dogma's te bewijzen en al de andere te weerleggen. .   
 
1:10 Middenin deze woordenstrijd en botsende meningen vroeg ik me vaak af.  Wat moet ik doen?  
Welke van al deze groepen hebben gelijk, of hebben ze allemaal ongelijk?  welke Als er TTn gelijk heeft, 
welke is dat dan, en hoe kom ik het te weten?   
 
1:11 Toen ik met de geweldige moeilijkheden die werden veroorzaakt door de twisten tussen deze 
godsdienstige groeperingen te kampen had, las ik op zekere dag uit de Zendbrief van Jacobus hoofdstuk 
1 vers 5, dat luidt:  En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk 
mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.   
 
1:12 Nog nooit had een tekst uit de Schriften een mensenhart sterker getroffen, dan deze, toen, het 
mijne.  Hij leek wel met grote kracht in iedere vezel van mijn hart door te dringen.  Ik dacht telkens en 
telkens weer over deze tekst na, in het besef dat, als iemand ooit wijsheid van God nodig had, ik het was; 
ik immers wist niet wat ik doen moest, en als ik niet meer.  Wijsheid zou krijgen dan ik toen bezat, zou ik 
het nooit te weten komen; want de godsdienstleraars van de verschillende sekten vatten dezelfde 
bijbelteksten zo verschillend op, dat al iemands vertrouwen aan de hand van de Bijbel tot een oplossing 
te komen de bodem werd ingeslagen.   
 
1:13 Uiteindelijk kwam ik tot de gevolgtrekking dat ik in het duister en de verwarring moest blijven 
verkeren, als ik de weg die Jacobus wees niet bewandelde.  Wijsheid van God begeren.  Ik kwam 
tenslotte tot het besluit om het aan God te vragen, want ik dacht dat, als Hij wijsheid gaf aan wie het aan 
wijsheid ontbrak, en mildelijk wilde geven en niet verwijten, ik het kon proberen.   
 
1:14 In overeenstemming met mijn besluit, het aan God te vragen, begaf ik mij dus het bos in om de 
poging te doen.  Het was op de morgen van een mooie, heldere dag, vroeg in het voorjaar van 1820.  Het 
was de eerste maal in mijn leven, dat ik zo'n poging deed, want in al mijn bekommeringen was ik er nog 
nooit toe gekomen hardop te bidden.   
 
1:15 Toen ik mij afgezonderd had op de plaats waar ik heen wilde gaan en om mij heen had gezien, 
en ik alleen was, ben ik neergeknield en begonnen de verlangens van mijn hart tot God op te zenden.  
Nauwelijks had ik dit gedaan, of ik werd onmiddellijk aangegrepen door een of andere macht die mij 
geheel overmande, en zo'n verbazende invloed op mij had, dat mijn tong gebonden was.  Ik kon niet 
spreken.  Dikke duisternis omhulde mij, en het kwam mij enige tijd voor alsof ik tot plotselinge verdelging 
was gedoemd.   
 
1:16 Maar met alle kracht die in mij was, riep ik God aan om mij te bevrijden van de macht van deze 
vijand die mij had aangegrepen, en juist toen ik op het punt stond in wanhoop te verzinken en mij aan de 
verdelging over te geven niet aan een denkbeeldige ondergang, maar aan de macht van een werkelijk 
bestaand wezen uit de niet-zichtbare wereld, dat zo'n verbazende macht bezat als ik nog nooit in enig 
wezen had ervaren juist op dit ontstellende moment zag ik recht boven mijn hoofd een kolom van licht, 
sterker glanzend dan de zon, die geleidelijk neerdaalde tot ze op mij viel.   
 
1:17 Niet zodra verscheen dit licht, of ik voelde mij bevrijd van de vijand die mij gekluisterd hield.  Toen 
het licht op mij rustte, zag ik twee Personen boven mij in de lucht staan, Wier glans en heerlijkheid alle 
beschrijving te boven gaan.  Een Hunner sprak tot mij, mij bij de naam noemende, en zei, op de Ander 
wijzend:  Deze is Mijn geliefde Zoon hoor Hem!   
 
1:18 Ik had mij tot de Here gewend om te vragen welke van al de sekten de waarheid bezat om te 
weten te komen bij welke ik mij moest aansluiten Zodra ik daarom mijzelf weer meester was en weer kon 



spreken, vroeg ik de Personen Die Zich boven mij in het licht bevonden, welke van alle sekten gelijk had 
bij welke ik mij moest aansluiten  
 
1:19 Ik kreeg ten antwoord dat ik mij bij geen ervan moest aansluiten, want ze hadden alle ongelijk; en 
de Persoon Die tot mij sprak, zei dat al hun geloofsbelijdenissen een gruwel in Zijn ogen waren, dat die 
belijders allen verdorven waren:  "Zij genaken Mij met hun lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij; 
zij onderwijzen leringen die geboden van mensen zijn, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar 
zij verloochenen de kracht er van." 
 
1:20 Hij gebood mij andermaal mij bij geen ervan aan te sluiten, en Hij zei nog vele dingen die ik nu 
niet kan opschrijven.  Toen ik weer tot mijzelf kwam, bemerkte ik dat ik op mijn rug lag en omhoog keek.  
Toen het licht was heengegaan, was ik krachteloos; daar ik echter spoedig mijn krachten enigermate 
herwon, ging ik naar huis.  Omdat ik tegen de schoorsteenmantel geleund stond, vroeg mijn moeder mij 
wat eraan scheelde.  Ik antwoordde:  "Maak u maar niet ongerust alles is met mij in orde."  Toen zei ik 
tegen mijn moeder.  "Ik ben nu zelf te weten gekomen, dat het presbyteriaanse geloof niet het ware 
geloof is."  Het schijnt echter dat de Boze zich zeer vroeg in mijn leven ervan bewust was dat ik bestemd 
was om zijn rijk te verstoren en te hinderen; waarom zouden anders de machten der duisternis tegen mij 
samenzweren?  Waarom anders de tegenkanting en vervolging die al tegen mij ontstonden, toen ik bijna 
nog een kind was?   
 
1:21 Enkele dagen na het ik zien van dit visioen mij toevallig in het gezelschap van een der 
methodistische predikers, iemand die een zeer werkzaam aandeel had in de eerder genoemde 
godsdienstige opwinding; en terwijl ik net hem over religieuze zaken sprak, nam ik de gelegenheid te baat 
Om hen verslag uit te brengen van het visioen dat ik had ontvangen.  Ik was zeer verbaasd over zijn 
gedrag; hij stond tegenover mijn mededeling niet alleen licht vaardig, maar zelfs met grote verachting, en 
zei dat het alle maal van de duivel kwam, en dat er tegenwoordig niet zulke dingen bestonden als 
visioenen of openbaringen; dat al die dingen met de apostelen hadden opgehouden, en dat ze er nooit 
meer zouden zijn.   
 
1:22 Ik bemerkte echter spoedig dat mijn vertellen van het verhaal onder de aanhangers der 
godsdiensten een sterk vooroordeel tegen mij in het leven had geroepen, en een hevige vervolging 
ontketende, die steeds toenam.  En hoewel ik een onbekende jongen was, van nog maar veertien jaar, 
en mijn levensomstandigheden van dien aard waren, dat ze mij tot een in deze wereld onbetekenende 
jongeman maakten, sloegen toch vooraanstaande mannen voldoende acht op mij om de openbare 
mening tegen mij op te zetten en een bittere vervolging te ontketenen; en dit vond plaats onder alle 
sekten alle verenigden zich om mij te vervolgen.   
 
1:23 Ik heb er toen en sindsdien nog vaak ernstig over na gedacht hoe vreemd het was dat een 
onbekende jongen van amper veertien jaar, die bovendien genoodzaakt was door dagelijkse arbeid in zijn 
schamel levensonderhoud te voorzien, als mens belangrijk genoeg werd geacht Om de aandacht te 
trekken van de voormannen der verbreide sekten van die tijd, en in hen een geest van de bitterste 
vervolging en beschimping te doen ontstaan Maar vreemd of niet, het was zo, en het bezorgde mij 
dikwijls groot verdriet  
 
1:24 Het was echter een feit, dat ik een visioen had aanschouwd.  Ik heb sindsdien gedacht, dat het 
mij alleszins ging als Paulus die zich voor koning Agrippa verdedigde, en zijn verhaal deed van het 
visioen dat hij had, toen hij een licht zag en een stem hoorde; maar er waren er toch maar weinig die hem 
geloofden; sommigen zeiden dat hij loog, anderen zeiden dat hij waanzinnig was, en hij werd bespot en 
beschimpt Maar dit alles deed de werkelijkheid van zijn visioen niet teniet Hij had een visioen gezien, en 
hij wist het, en alle vervolging onder de hemel kon dit niet veranderen; en hoewel zij hem ten dode toe 
zouden vervolgen, wist hij, en zou hij tot zijn laatste ademtocht blijven weten, dat hij een licht had gezien 
en een sten tot zich had horen spreken, en heel de wereld kon hen er niet anders over doen denken of 
geloven,  
 
1:25 Zo stond het ook met mij.  Ik had werkelijk een licht gezien, en in het midden van dat licht heb ik 
twee Personen gezien, en Zij hebben waarlijk tot mij gesproken, en al werd ik gehaat en vervolgd, omdat 



ik zei dat ik een visioen had gezien, het was toch waar; en zolang als de mensen mij vervolgden, 
smaadden en liegende alle kwaad over mij spraken, omdat ik dat zei, kwam de vraag bij mij op:  Waarom 
word ik vervolgd wegens het vertellen van de waarheid?  Ik heb werkelijk een visioen gehad, en wie ben 
ik, dat ik God kan weerstreven, of waarom denkt de wereld dat ze mij kan doen loochenen wat ik wel 
terdege heb gezien?  Want ik heb een visioen gezien; ik wist het, en ik wist dat God het wist, en ik kon 
het niet ontkennen, en durfde dat ook niet; want ik vist dat ik daarmee zou zondigen tegen God, en onder 
veroordeling komen,  
 
1:26 Wat de sektarische wereld aanging was ik nu tevredengesteld het was niet mijn plicht mij bij een 
der sekten aan te sluiten, maar ik moest op dezelfde wijze voortgaan, totdat ik verdere aanwijzingen zou 
ontvangen.  Ik had bevonden dat het getuigenis van Jacobus waar was:  indien iemand wijsheid 
ontbreekt, mag hij die van God vragen, en zal hij ze zonder verwijt ontvangen.   
 
1:27 Ik zette mijn dagelijkse bezigheden voort tot 21 september 1823, en werd al die tijd heftig 
vervolgd door mensen uit alle standen, zowel godsdienstig als ongodsdienstig, omdat ik bleef volhouden 
dat ik een visioen had ontvangen.   
 
1:28 In de periode die verliep tussen het tijdstip waarop ik het visioen had gezien en het jaar 1823 
waarin het mij verboden was mij bij een der godsdienstige sekten van die tijd aan te sluiten, en ik die jong 
van jaren was, vervolgd werd door hen, die mijn vrienden hadden moeten zijn en mij vriendelijk hadden 
moeten behandelen, en, indien zij dachten dat ik bedrogen was, op een behoorlijke en welwillende wijze 
hadden moeten proberen mij op de goede weg terug te brengen stond ik aan allerlei verleidingen bloot; 
en daar ik omgang had met gezelschap van allerlei aard, beging ik dikwijls veel dwaze fouten, en toonde 
de zwakheid der jeugd en de gebreken der menselijke natuur, die mij, het spijt mij dit te moeten zeggen, 
in allerlei verzoekingen brachten, die onaangenaam waren in Gods ogen, Niemand hoeft op grond van 
deze bekentenis te denken dat ik mij schuldig gemaakt heb aan grote of verderfelijke zonden.  Een 
neiging tot het bedrijven daar van heeft nimmer in mijn karakter gelegen, Maar ik heb mij schuldig 
gemaakt aan gebrek aan ernst, bevond mij soms in vrolijk gezelschap enz, hetgeen niet verenigbaar was 
met de reputatie die opgehouden diende te worden door iemand die door God geroepen was, zoals ik.  
Dit zal echter niet vreemd zijn voor wie mij in mijn jeugd gekend hebben en van mijn opgeruimde aard 
weten.   
 
1:29 Tengevolge hiervan voelde ik mij dikwijls schuldig om mijn zwakheid en onvolmaaktheden; maar 
op de avond van de eerder genoemde eenentwintigste september ging ik, toen ik mij ter ruste had 
begeven voor de nacht, in gebed en smeekte de almachtige God om vergeving voor al mijn zonden en 
dwaasheden, en tevens om een manifestatie opdat ik zou weten wie ik in Zijn ogen was; want ik had het 
volste vertrouwen in het verkrijgen van een goddelijke manifestatie, omdat ik er al eerder een had 
ontvangen.   
 
1:30 Terwijl ik God aldus aanriep, ontdekte ik dat er een licht in mijn kamer verscheen dat in 
helderheid toenam, totdat de kamer lichter was geworden dan op de middag.  Onmiddellijk daarop 
verscheen er iemand naast mijn bed, die in de lucht bleef staan, want zijn voeten raakten de vloer niet,  
 
1:31 Hij droeg een los kleed van allerheerlijkste witheid.  Het was een witheid die al het aardse dat ik 
ooit had gezien, overtrof.  Ook geloof ik niet dat iets op aarde er z( wit en schitterend kan uitzien.  Zijn 
handen waren bloot, ook zijn armen tot iets boven de pols, Zijn voeten en benen waren ook tot iets boven 
de enkel onbedekt; eveneens zijn hoofd en hals.  Ik bemerkte dat hij niets anders aan had dan dit kleed, 
daar het open was en ik zijn borst kon zien.   
 
1:32 Niet alleen dat zijn kleed buitengewoon wit was, maar de heerlijkheid van zijn verschijning ging 
alle beschrijving te boven en zijn gelaat was waarlijk de bliksem gelijk.  De kamer was buitengewoon licht, 
maar niet zo helder als in zijn onmiddellijke nabijheid.  Toen ik de eerste maal naar hem keek, was ik 
bevreesd; maar spoedig verliet de vrees mij.   
 
1:33 Hij noemde mij bij mijn naam en zei mij dat hij een afgezant was, uit Gods tegenwoordigheid tot 
mij gezonden, en dat zijn naam Moroni was; dat God een werk voor mij had, en dat mijn naam zowel ten 



goede als ten kwade onder alle natidn, geslachten en talen bekend zou worden; met andere woorden:  
onder alle volken zou er zowel goed als kwaad over worden gesproken.   
 
1:34 Hij zei dat er een boek bewaard was, een op gouden platen geschreven boek, en dat dit een 
kroniek was van de vroegere bewoners van dit vasteland [Amerika] en van hun herkomst.  Ook zei hij dat 
het boek de volheid van het eeuwig Evangelie bevatte dat door de Zaligmaker aan de vroegere bewoners 
was gepredikt.   
 
1:35 Voorts zei hij dat er twee in zilveren bogen gevatte stenen bij de platen waren die, aan een 
borstplaat bevestigd, de zogenaamde Urim en Thummim vormden, en dat deze stenen in oude tijden de 
mensen die in het bezit ervan waren en ze gebruikten, tot ziener maakten; dat God deze stenen voor de 
vertaling van het boek had toebereid.   
 
1:36 Toen hij mij dit had verteld, begon hij profetiedn uit het Oude Testament te citeren.  Eerst haal de 
hij een gedeelte aan uit Maleachi 3, alsmede het vierde of laatste hoofdstuk van dezelfde profetie, echter 
met een kleine afwijking van hoe het in onze Bijbel staat.  In plaats van vers een te citeren zoals het in 
onze boeken staat, haalde hij het als volgt aan:   
 
1:37 Want ziet, de dag komt, die zal branden als een oven, en alle hoogmoedigen, ja, allen, die 
goddeloos handelen, zullen als stoppelen verbranden; want zij, die komen, zullen hen verbranden.  zegt 
de Here der heirscharen, zodat hun wortel noch tak gelaten zal worden.   
 
1:38 En verder citeerde hij vers vijf als volgt:  Ziet, Ik zal door de profeet Elia het priesterschap aan u 
openbaren, eer dat de grote en vreselijke dag des Heren zal komen.   
 
1:39 Ook het volgende vers citeerde hij anders:  En hij zal de aan de vaderen gemaakte beloften in het 
hart der kinderen planten, en het hart der kinderen zal zich tot hun vaderen wenden.  Indien het niet zo 
ware, zou de ganse aarde bij Zijn komst volslagen worden verwoest.   
 
1:40 Bovendien haalde hij Jesaja 11 aan, en zei dat dit spoedig zou worden vervuld.  Hij citeerde ook 
Handelingen 3 de verzen 22 en 23, precies zoals die in ons Nieuwe Testament staan.  Hij zei dat die 
profeet Christus was, maar de dag "waarop zij, die niet naar Zijn stem wilden luisteren, uit het volk 
zouden worden uitgeroeid" was nog niet gekomen, doch zou spoedig aanbreken.   
 
1:41 Hij citeerde ook Jodl 2 vers 2 8 tot het einde.  Hij zei tevens dat dit nog niet was vervuld, maar 
spoedig zou gebeuren.  En hij verklaarde verder dat de volheid der heidenen weldra zou ingaan, Hij 
haalde vele andere schriftplaatsen aan en gaf vele uitleggingen die hier niet vermeld kunnen worden.   
 
1:42 Verder zei hij mij dat, wanneer ik de platen waarover hij had gesproken, had ontvangen - want de 
tijd daarvoor was nog niet gekomen - ik deze aan niemand mocht tonen, evenmin de borstplaat met de 
Urim en Thummim, alleen aan hen wie ik ze op bevel moest tonen; indien ik het toch deed, zou ik worden 
verdelgd.  Terwijl hij met mij over de platen sprak, opende zich voor mijn geestesoog een visioen, waarin 
de plaats kon zien waar de platen bewaard lagen, z( helder en duidelijk, dat ik de plaats herkende, toen ik 
daar later kwam.   
 
1:43 Na dit gesprek zag ik dat terstond het licht in de kamer zich rondom de gestalte van hem die tot 
mij had gesproken, begon samen te trekken.  Dit duurde voort, totdat de kamer weer geheel donker was 
behalve in zijn onmiddellijke nabijheid; toen zag ik op hetzelfde ogenblik als het ware een doorgang 
opengaan rechtstreeks naar de hemel, en hij steeg op, totdat hij geheel verdwenen was en de kamer 
weer was, zoals v((r de verschijning van dit hemelse licht.   
 
1:44 Ik lag over het ongewone van het gebeurde na te denken en verwonderde mij ten zeerste over 
wat deze buitengewone godsgezant mij had verteld, toen ik midden in mijn overpeinzing plotseling 
ontdekte dat mijn kamer opnieuw werd verlicht en als het ware in een oogwenk stond dezelfde 
hemelbode weer naast mijn bed.   
 



1:45 Hij begon mij opnieuw dezelfde dingen te vertellen, die hij bij zijn eerste bezoek had verhaald, 
zonder de geringste afwijking, waarna hij mij over de grote oordelen inlichtte, die over de aarde zouden 
komen, met grote verwoestingen door hongersnood, door het Zwaard en door pestilentie; en dat deze 
vreselijke oordelen in dit geslacht over de aarde zouden gaan, Nadat hij dit alles had gezegd, voer hij 
wederom op, zoals hij de eerste keer had gedaan.   
 
1:46 Zo diep was mijn geest intussen onder de indruk van het gebeurde geraakt, dat ik de slaap niet 
meer kon vatten en ik lag overweldigd door verwondering over alles wat ik had gezien en gehoord.  Maar 
hoe steeg mijn verbazing, toen ik dezelfde boodschapper opnieuw naast mijn bed zag en hem precies 
dezelfde dingen wederom tegen mij hoorde herhalen; en hij voegde er de waarschuwing aan toe, dat 
Satan zou trachten mij te verleiden (gezien de behoeftige omstandigheden van het gezin van mijn vader) 
om de platen te bemachtigen met het doel rijk te worden.  Dit verbood hij mij, zeggende dat ik met het 
verkrijgen der platen geen ander doel voor ogen mocht hebben dan God te verheerlijken en mij door 
geen enkele andere drijfveer mocht laten leiden, dan de opbouw van Zijn koninkrijk; anders zou ik de 
platen niet kunnen ontvangen.   
 
1:47 Na dit derde bezoek steeg hij weer zoals tevoren ten hemel.  en werd ik weer alleen gelaten Om 
na te denken over het vreemde van wat ik zojuist meegemaakt had, toen, bijna onmiddellijk nadat de 
hemelbode voor de derde maal was vertrokken, de haan kraaide en ik bemerkte dat de dag begon aan te 
breken, zodat onze gesprekken die gehele nacht moesten hebben geduurd.   
 
1:48 Kort daarna stond ik op en ging als gewoonlijk aan het noodzakelijke dagelijkse werk.  Toen ik 
echter probeerde mijn werk net zoals anders te doen, bleek ik zo uitgeput te zijn, dat ik er helemaal niet 
toe in staat was.  Mijn vader, die naast mij werkte, zag dat er met mij iets niet in orde was en zei dat ik 
naar huis moest gaan.  Ik begaf mij op weg naar ons huis, maar toen ik probeerde over de omheining te 
klimmen van het veld waarop wij werkten, begaven mijn krachten mij geheel en viel ik hulpeloos op de 
grond en lag daar enige tijd zonder mij ook maar van iets bewust te zijn.   
 
1:49 Het eerste wat ik mij kan herinneren, was een stem, tot mij gericht, die mijn naam noemde.  Ik 
keek op en zag boven mijn hoofd dezelfde boodschapper staan, evenals tevoren door licht omgeven.  Hij 
vertelde mij toen opnieuw alles wat hij mij de vorige nacht had verteld, en gebood mij naar mijn vader te 
gaan en hem te vertellen van het visioen en de opdrachten die ik had ontvangen.   
 
1:50 Ik gehoorzaamde, keerde terug naar mijn vader in het veld en vertelde hem alles.  Hij antwoordde 
mij dat het van God was, en dat ik moest heengaan en doen wat de afgezant des hemels mij had 
opgedragen.  Ik verliet het veld en begaf mij naar de plaats waar volgens de bode de platen bewaard 
lagen.  Dank zij de duidelijkheid van het visioen dat ik hiervan had ontvangen, herkende ik die plaats bij 
mijn komst terstond.   
 
1:51 Niet ver van het dorp Manchester, in Ontario County, in de staat New York, staat een heuvel van 
aanzienlijke omvang, de hoogste in de omtrek, Op de westelijke helling hiervan, niet ver van de top, lagen 
de platen bewaard onder een zeer grote steen, in een stenen kist.  Deze steen was in het midden het 
dikst en rondde naar de kanten af, zodat het middengedeelte boven de grond zichtbaar was, maar de 
rand rondom met aarde bedekt was.   
 
1:52 Nadat ik de aarde had verwijderd, nam ik een hefboom, zette die onder de rand van de steen en 
lichtte deze met enige moeite op.  Ik keek in de kist en daar zag ik inderdaad, zoals de boodschapper had 
gezegd, de platen, de Urim en Thummim en de borstplaat, De kist waarin zij lagen was gemaakt door 
stenen samen te leggen in een soort cement.  Op de bodem van de kist lagen overdwars twee stenen en 
daarop lagen de platen en de andere voorwerpen.   
 
1:53 Ik probeerde ze eruit te nemen, maar dit werd mij door de boodschapper verboden en mij werd 
nogmaals gezegd dat de tijd om ze tevoorschijn te brengen nog niet was en pas na vier jaar zou komen; 
maar hij zei mij precies een jaar later weer op die plaats terug te komen, waar hij mij dan zou ontmoeten, 
en dat ik dit moest blijven doen, totdat de tijd voor het in ontvangst nemen van de platen zou aanbreken.   
 



1:54 Aan het einde van elk jaar ging ik zoals mij was geboden, en elke keer trof ik daar dezelfde 
boodschapper aan en ik ontving bij elk onderhoud onderricht en inlichtingen van hem ten aanzien van wat 
de Here ging doen, en hoe Zijn koninkrijk in de laatste dagen moest worden bestuurd.   
 
1:55 Daar de aardse middelen van mijn vader zeer beperkt waren, moesten wij met onze handen 
arbeiden, door ons als dagloner te verhuren of op andere wijze, al naar de gelegenheid zich voordeed.  
Soms waren wij thuis, en som tijds elders, en door voortdurende arbeid waren wij in staat ons een goed 
bestaan te verwerven.   
 
1:56 In het jaar 1824 werd het gezin van mijn vader door diepe smart getroffen wegens de dood van 
mijn oudste broer Alvin.  In oktober 1825 ging ik werken voor een bejaarde heer, Josiah Stoal, die in 
Chenango county, in de staat New York, woonde.  Hij had iets van een zilvermijn gehoord, die door de 
Spanjaarden in Harmony, in Susquehanna County, in de staat Pennsylvania, was geopend; hij was, 
voordat hij mij in dienst nam.  aan het graven geweest om zo mogelijk de mijn te ontdekken, Toen ik bij 
hem inwoonde, liet hij mij met zijn andere werkkrachten naar de zilvermijn graven, hetgeen ik bijna een 
maand vruchteloos deed.  en ten laatste gelukte het mij de bejaarde heer te bewegen het graven te 
staken.  Hierdoor ontstond het algemeen verbreide verhaal dat ik schatgraver was geweest.   
 
1:57 In de tijd dat ik aldus werkzaam was, was ik in die plaats bij een zekere Isaac Hale in de kost; 
daar zag ik voor het eerst mijn vrouw (zijn dochter), Emma Hale, Op 18 januari 1827 huwden wij, toen ik 
nog bij de heer Stoal in dienst was.   
 
1:58 Daar.  ik bleef verklaren dat ik een visioen had gehad, bleef de vervolging voortduren, en was 
mijn schoonfamilie zeer tegen ons huwelijk gekant.  Daarom was ik genoodzaakt haar naar elders mee te 
nemen.  Dus vertrokken wij en huwden ten huize van Squire Tarbill in South Bainbridge, in Chenango 
County, in de staat New York.  Onmiddellijk na mijn huwelijk ging ik bij de heer Stoal vandaan, ik ging 
naar mijn vader en werkte dat seizoen met hem op de boerderij.   
 
1:59 Tenslotte brak de tijd aan om de platen, benevens de Urim en Thummim en de borstplaat, in 
ontvangst te nemen.  Nadat ik op 22 september 1827 als gewoonlijk, nadat er weer een jaar was 
verlopen, naar de plaats was gegaan waar ze bewaard lagen, droeg dezelfde hemelbode ze aan mij over 
met de volgende opdracht:  dat ik voor de voorwerpen verantwoordelijk was; indien ik ze door 
zorgeloosheid of veronachtzaming mijnerzijds zou verliezen, zou ik worden afgesneden; doch wanneer ik 
alle pogingen zou aanwenden om ze te behouden, totdat hij, de afgezant, ze zou terugvragen, zouden ze 
worden beschermd.   
 
1:60 Ik ontdekte spoedig de reden waarom ik zulke strenge orders had ontvangen om genoemde 
voorwerpen veilig te bewaren, en waarom de boodschapper had gezegd dat, wanneer ik had volbracht 
wat er van mij werd verlangd, hij ze zou terughalen.  Want nauwelijks was bekend dat ik ze in mijn bezit 
had, of er werden uiterste pogingen aangewend om ze mij te ontroven.  Alle mogelijke listen werden er 
gebruikt om dat doel te bereiken.  De vervolging werd bitterder en heviger dan ooit en talloos velen waren 
er voortdurend op uit om mij de platen zo mogelijk afhandig te maken.  Doch dank zij Gods wijsheid 
bleven ze veilig onder mijn berusting, totdat ik ermee had gedaan wat er van mij werd verlangd.  Toen de 
boodschapper volgens afspraak ze kwam opvragen, droeg ik ze aan hem over, en hij heeft ze nog onder 
zijn hoede tot op heden, 2 mei 1838.   
 
1:61 De spanningen bleven echter voortduren, en van het gerucht met zijn duizend tongen werd druk 
gebruik gemaakt om leugens over het gezin van mijn vader en mijzelf te verspreiden.  indien ik een 
duizendste deel ervan zou verhalen, zou het boekdelen vullen.  De vervolging werd echter zo ondraaglijk, 
dat ik genoodzaakt was Manchester te verlaten, en met mijn vrouw naar Susquehanna County, in de 
staat Pennsylvania, te gaan.  Terwijl wij ons voor het vertrek gereedmaakten wij waren zeer arm en de 
vervolging was voor ons Zo hevig, dat daar waarschijnlijk nooit verandering in zou komen vonden wij in 
de nood een vriend in de heer Martin Harris.  Deze kwam naar ons toe en gaf mij vijftig dollar als bijdrage 
voor onze reis.  De heer Harris was een inwoner van de plaats Palmyra, in Wayne County, in de staat 
New York, en een boer van aanzien.   
 



1:62 Met deze hulp, die zo goed van pas kwam, was ik in staat de plaats van mijn bestemming in 
Pennsylvania te bereiken; en onmiddellijk na mijn aankomst aldaar begon ik de schrifttekens van de 
platen over te nemen.  Ik nam er een vrij groot aantal over, en door middel van de Urim en Thummim 
vertaalde ik sommige ervan.  Dit deed ik in de tijd tussen mijn aankomst in december in het huis van mijn 
schoonvader en februari daarna.   
 
1:63 Op een dag in februari kwam genoemde heer Martin Harris naar onze woning, nam de 
schrifttekens in ontvangst die ik van de platen had overgenomen, en begaf zich ermee naar de stad New 
York.  Voor hetgeen er met hem en met de schrifttekens plaatsvond, citeer ik uit zijn eigen verslag van de 
gebeurtenissen, die hij na zijn terugkeer aan mij verhaalde, dat als volgt luidt:   
 
1:64 "Ik ging naar de stad New York, en legde de schrifttekens die vertaald waren, met de vertaling 
zelf, aan professor Charles Anthon voor, iemand die vermaard was om zijn literaire kundigheid.  
Professor Anthon verklaarde dat de vertaling juist was, en nauwkeuriger dan welke vertaling ook uit het 
Egyptisch die hij eerder had gezien.  Daarna toonde ik hem de schrifttekens die nog niet vertaald waren, 
en hij zei dat het Egyptische, Chaldeeuwse, Assyrische en Arabische schrifttekens waren; en hij zei dat 
ze echt waren.  Hij gaf mij een schriftelijke verklaring, waarin aan de bewoners van Palmyra werd 
verzekerd dat de schrifttekens echt waren, en ook dat de vertaling van de vertaalde schrifttekens juist 
was.  ik nam de verklaring en stak ze in mijn zak, en ik stond op het punt om weg te gaan, toen de heer 
Anthon mij terugriep en vroeg hoe de jongeman te weten was gekomen dat er gouden platen waren op 
de plaats waar hij ze had gevonden.  Ik antwoordde dat een engel Gods het aan hem had geopenbaard.   
 
1:65 "Toen zei hij tot mij:  Laat mij die verklaring nog eens zien.' Ik nam ze dus uit mijn zak en gaf ze 
hem; hij nam ze aan, scheurde ze in stukken en zei dat zoiets als bediening van engelen tegenwoordig 
niet bestond, en dat hij de platen zou vertalen, als ik ze hem bracht.  Ik deelde hem nee dat een gedeelte 
der platen verzegeld was, en dat het mij verboden was ze te brengen.  Hij antwoordde:  Een verzegeld 
boek kan ik niet lezen.' Ik verliet hen en ging naar dr.  Mitchell, die bevestigde wat professor Anthon had 
gezegd met betrekking tot zowel de schrifttekens als de vertaling."  
 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * 
 
1:66 Op 5 april 1829 kwam Oliver Cowdery naar mijn huis toe; ik had hem nooit eerder gezien.  Hij 
deelde mij mee dat hij schoolonderwijs had gegeven in de omgeving Waar mijn vader woonde, en daar 
mijn vader een dergenen was die hun kinderen naar de school zonden, was hij voor een tijd bij hem in de 
kost gegaan.  En daar vertelde de familie hem dat ik de platen had ontvangen, en daarom was hij naar 
mij toegekomen om inlichtingen.   
 
1:67 Twee dagen na de aankomst van de heer Cowdery op 7 april, begon ik het Boek van Mormon te 
vertalen, en begon hij voor mij te schrijven.   
 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * 
 
1:68 Wij waren nog steeds bezig met het vertaalwerk, toen wij de volgende maand (mei 1829) op 
zekere dag het bos ingingen om te bidden en de Here om inlichtingen te vragen aangaande de doop tot 
vergeving der zonden, die wij bij het vertalen der platen vermeld vonden.  Toen wij in gebed verzonken 
waren en de Here aanriepen, daalde er in een wolk van licht een hemelse boodschapper neer, en onder 
oplegging van zijn handen ordende hij ons, zeggende:   
 
1:69 Aan u, mijn mededienstknechten, verleen ik in de naam van de Messias het Priesterschap van 
Aäron, dat de sleutelen omvat van de bediening van engelen, en van het Evangelie der bekering, en van 
doop door onderdompeling tot vergeving der zonden; en dit zal nimmermeer van de aarde worden 
weggenomen, totdat de zonen van Levi de Here wederom een offerande in gerechtigheid zullen brengen.   
 
1:70 Hij zei dat dit Aäronische Priesterschap niet de macht omvatte van oplegging der handen voor de 
gave des Heiligen Geestes, maar dat deze macht later op ons zou worden bevestigd; hij gebood dat wij 



gedoopt moesten worden, en gaf ons aanwijzingen dat ik Oliver Cowdery moest dopen en dat die daarna 
mij moest dopen.   
 
1:71 Dus werden wij gedoopt.  Ik doopte hem eerst, en daarna doopte hij mij waarna ik mijn handen 
op zijn hoofd legde en hem ordende tot het ASronische Priesterschap; daarna legde hij zijn handen op 
mijn hoofd en ordende mij tot hetzelfde priesterschap want aldus was het ons geboden.   
 
1:72 De boodschapper die ons Gij deze gelegenheid bezocht en dit priesterschap aan ons verleende, 
zei dat zijn naam Johannes was, dezelfde die in het Nieuwe Testament Johannes de Doper wordt 
genoemd, en dat hij handelde op aanwijzing van Petrus, Jacobus en Johannes, die de sleutelen droegen 
van het Melchizedekse Priesterschap, welk priesterschap, naar hij zei, te bestemder tijd aan ons zou 
worden verleend, en dat ik de eerste ouderling der Kerk zou worden genoemd, en hij (Oliver Cowdery) de 
tweede.  Het was 15 mei 1829 dat wij onder de handen van deze boodschapper werden geordend, en 
elkaar doopten.   
 
1:73 Zodra wij na Onze doop uit het water opkwamen, ontvingen wij grote en heerlijke zegeningen van 
onze hemelse Vader.  Dadelijk nadat ik Oliver Cowdery had gedoopt, werd de Heilige Geest op hem 
uitgestort, en hij stond op en profeteerde vele dingen die weldra zouden geschieden.  En zodra ik door 
hem gedoopt was, had ook ik de geest van profetie, en ik stond op en profeteerde aangaande de 
opkomst van deze Kerk en aangaande vele andere dingen met betrekking tot de Kerk, en aangaande dit 
geslacht der mensenkinderen.  Wij waren met de Heilige Geest vervuld, en verheugden ons in de God 
van ons heil,  
 
1:74 Daar ons verstand nu verlicht was, begonnen de Schriften duidelijk voor ons te worden, en de 
ware betekenis en bedoeling van de meer verborgen teksten werden ons geopenbaard in een 
duidelijkheid, die wij nimmer tevoren hadden kunnen bereiken en waar wij nooit eerder aan hadden 
gedacht.  Intussen waren wij gedwongen de gebeurtenissen met betrekking tot het ontvangen van het 
priesterschap en onze doop geheim te houden, wegens een geest van vervolging die zich reeds in de 
omgeving kenbaar had gemaakt.   
 
1:75 Van tijd tot tijd waren wij met mishandeling bedreigd, zelfs door de aanhangers der godsdiensten.  
En hun voornemens om ons te mishandelen werden (onder Gods voorzienige hand) slechts verijdeld 
door de invloed van mijn schoonfamilie, die mij zeer vriendelijk gezind was geworden, en tegen 
samenrottingen gekant was en wilde dat ik het vertaalwerk zonder onderbreking zou voortzetten; daarom 
gaven zij ons bescherming tegen alle onwettige handelingen, voor zover dit in hun vermogen lag, en 
geloofden die voor de toekomst.   
 
 
 


